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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002961-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUND E CALDAS LTDA - ME (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se sobre a 

Correspondência Devolvida sob Id 12510293, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003375-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & BARREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003375-95.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: OXIGENIO CUIABA LTDA Advogado(s) do reclamante: 

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL, MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS EXECUTADO: SILVA & BARREIRA LTDA - ME Vistos. 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos. 2) Caso haja pedido da parte exequente 

neste sentido, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a 

certidão de que trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o exequente, nesse 

caso, comprovar nos autos a(s) efetivação (ções) da (s) averbação 

(ções), no prazo de dez (10) dias (CPC/2015, art. 828, § 1º). 3) CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de três (03) dias, contados da citação, 

pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 3.1) A parte executada, 

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

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

opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, CPC/2015). 3.2) 

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte executada poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até seis (06) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, caput, 

CPC/2015) e que a opção por tal parcelamento importa renúncia ao direito 

de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC/2015). Fazendo essa opção, 

deverá a parte devedora não só comprovar imediatamente o depósito 

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

também continuar a depositar as parcelas vincendas, independentemente 

da apreciação judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, CPC/2015). 3.3) Se a 

parte executada fizer o requerimento da opção de que trata o item “3.2”, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de cinco (05) dias, se manifestar acerca de tal pleito, após o 

que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, na forma do art. 916, 

§ 1º, do CPC/2015. 4) Não efetuado o pagamento no prazo de que trata o 

item “3”, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para análise do 

pleito de penhora do bem dado em garantia hipotecária (item “b”, da inicial). 

5) FIXO os honorários em dez por cento (10%) sobre o valor do débito 

(CPC/2015, art. 827, caput), reduzindo-se, pela metade, tal valor, se 

houver integral pagamento no prazo de três (03) dias (CPC/2015, art. 827, 

§ 1º). 6) Se necessário for, poderá o Sr. Oficial de Justiça utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 26 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003202-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTIVAL CARDOSO LEAL (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que apresente a Guia de 

Diligência referente ao Comprovante de Pagamento sob Id 12463183, no 

prazo de 5 (cinco) dias, ante à impossibilidade de distribuição do Mandado 

de Citação sem o aludido documento (Id 12518262). VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002366-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (REQUERIDO)

 

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

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

Diligência Negativa sob Id 12518369, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1000461-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. D. S. (AUTOR)

A. G. D. S. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000461-24.2018.8.11.0007 

AUTOR: LUCILEIA DOS SANTOS DE SOUZA RÉU: ADRIANO DE SOUZA 

SILVA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, art. 189, II) e com 

ISENÇÃO de custas. 3) Quanto ao pedido de fixação de alimentos 

provisórios em favor dos menores, uma vez comprovada a relação de 

parentesco (juntada nos autos), tal pedido deve ser DEFERIDO. Assim, 

diante da inexistência de prova acerca dos reais ganhos do requerido, 

ARBITRO os alimentos provisórios em trinta por cento (30%) do salário 

mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos), que serão devidos a partir da 

citação e prosseguir até decisão final da causa, todo mês, sob as penas 

da lei. 4) Em análise sistemática da nova ordem processual imposta pelo 

vigor do NCPC, em especial quanto ao disposto no parágrafo único do art. 

693, no "caput" do art. 695 e no art. 697, vislumbra-se adequação do rito 

especial previsto na Lei de Alimentos para com o novo Procedimento 

Comum das ações de família. Assim, CITE-SE pessoalmente a parte ré, 

mediante expedição de carta precatória, para comparecer à audiência de 

mediação e conciliação que será realizada pelo CEJUSC desta Comarca no 

dia 27 de abril de 2018, às 13h40min, observando-se o disposto no § 1º 

do art. 695 do CPC/2015 (o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo) e que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima 

de 15 dias da data supra designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a 

parte ré deverá comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, 
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ou, de Defensor Público (CPC, art. 695, § 4º). 4.1) CONSIGNE-SE, por fim, 

no ato de citação que, caso não haja autocomposição na audiência, a 

parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da audiência 

supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob 

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(CPC/2015, art. 344). 5) INTIMEM-SE a parte autora e seu advogado para 

comparecerem à audiência supra designada. 6) NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. 7) PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o 

cadastramento da menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, também na 

qualidade de autora, se for o caso. 8) PROVIDENCIE, também, o 

necessário para publicação da presente decisão no Diário de Justiça 

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

tramitam em segredo de justiça. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 7º de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137890 Nr: 1834-78.2016.811.0007

 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: OSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração proposto pela parte requerida 

contra despacho de fls. 53.

Alega a parte requerida que foi realizado acordo no CEJUSC desta 

Comarca entre os litigantes (fls. 40/41), o qual foi homologado por este 

Juízo (fls. 42).

 Aduz que as partes acordaram em relação à pensão alimentícia a ser 

paga pelo requerente, estabelecendo o valor, bem como que seria 

expedido ofício ao empregador do requerente, para este preceder com os 

descontos diretamente no salário do alimentante depositando os valores 

na conta indicada pela requerida.

Às fls. 46/47 a requerida requereu que o empregador do alimentante fosse 

oficiado para proceder com os descontos na forma do acordo.

Às fls. 53 o pedido foi indeferido.

O pedido de reconsideração foi feito às fls. 55.

É o relato do necessário. Decido.

Embora o pedido tenha sido indeferido em primeiro momento, em análise 

aos autos verifico que o pleito merece deferimento, uma vez que o 

acordado foi homologado por este Juízo, e independente de onde os 

demais processos tramitavam, o acordo entre as partes deve prevalecer, 

já que é manifestação de livre vontade.

Assim, o acordo englobou os demais processos (códigos 103109 e 

133285), sendo que em função da sentença homologatória a 1ª Vara 

adquiriu competência para julgar eventuais questões que surgirem da 

referida composição consensual.

Ante o exposto, ACOLHO o pedido de reconsideração de fls. 55, portanto, 

OFICIE-SE ao empregador do requerente para que, passe a descontar os 

valores referentes à pensão alimentícia nos moldes do acordo de fls. 

40/41.

CONSIGNO que deve constar no ofício a conta declinada pela parte 

requerida às fls. 46, para que sejam procedidos os descontos e 

depositados na citada conta.

INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113367 Nr: 1903-81.2014.811.0007

 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: Andreia Batista da Silva

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o 

mérito da causa, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.OFICIE-SE 

o requerido para que cesse imediatamente o benefício de auxílio-doença 

concedido em sede de antecipação de tutela em favor da 

autora.CONDENO a parte autora no pagamento de custas e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, que ficarão com suas 

EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45507 Nr: 5218-98.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, Martins Veículos - Fhutura Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Aparecida Bragatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:MT 6315, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 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$ 1.920,22 (um mil e novecentos e vinte reais 

com vinte e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 217.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137436 Nr: 1609-58.2016.811.0007

 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: José Ribamar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardo Patrício dos Santos, Jurandir Soares 

de Moura

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, necessária à intervenção do ente público na lide, assim, 

CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, e determino a INTIMAÇÃO do 

Estado de Mato Grosso, por meio de remessa, nos moldes do art. 183, § 

1º do CPC/15, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que 

entender de direito.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.INTIMEM-SE as 

partes acerca do presente.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002201-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. C. (REQUERENTE)
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BENEDITA MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo: 1002201-51.2017.8.11.0007 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 para, querendo, impugnar a contestação 

de id. 10765259, no prazo de quinze (15) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Floresta, 3 de abril de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 125549 Nr: 2695-98.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Carvalho

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado do autor 

acerca da perícia agendada para o dia 13/4/2018, às 17h50, com a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora no Hospital Cristo Redentor, nesta cidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 102067 Nr: 3587-12.2012.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco das Chagas Pereira, Josias Ferreira de Bem

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iza Karol Gomes Luzardo 

Pizza - OAB:OAB/11315-A, José Petan Toledo Pizza - OAB:OAB/MT 

15750-A

 Diante disso e ressaltando que o processo incluído na Meta 02, tramita 

desde o ano de 2012, reconheço a ausência superveniente do interesse 

de agir e, nos termos do art. 485, VI do CPC, extingo o processo. Condeno 

os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios da parte 

contrária, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Contudo, 

suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade concedida e não 

revogada. Com o trânsito em julgado, arquive-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 95922 Nr: 4311-50.2011.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Ribeiro Amancio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e 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, acerca do ofício de fls. 

116/117.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002101-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002101-96.2017.8.11.0007 Vistos. 1) Diante da 

certidão sob o ID 9681329, RECEBO os embargos para discussão. 2) 

DEIXO de atribuir efeitos suspensivos aos embargos, pois, em que pese 

afirmação do embargante em sua peça inaugural, de que se encontram 

presentes os requisitos da tutela antecipada para a suspensão da ação 

executiva, estes, previstos no art. 919, §1º do CPC, não há nas linhas 

argumentativas da exordial qualquer apontamento em concreto das 

referidas condições, bem como não encontra-se a execução embargada 

(Proc. nº 1001087-77.2017.8.11.0007), garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. 3) INTIME-SE a parte embargada para, querendo, 

apresentar impugnação aos embargos no prazo legal. 4) Se, 

eventualmente, com a impugnação, a parte embargada suscitar matéria 

preliminar, ou, se juntar documentos novos, INTIME-SE a parte embargante 

para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. 5) Certifique o 

recebimento dos embargos nos autos da execução. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 1 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000738-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

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

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000738-40.2018.8.11.0007 Vistos. 1- ACOLHO a 

justificativa sob o ID 12470887 e DEFIRO o recolhimento das custas de 

preparo do processo ao final do feito. 2- No ponto, tocante ao pedido 

cautelar para o imediato encaminhamento ao autor da mercadoria 

apreendida em fiscalização realizada na Unidade Fazendária UOF Correios 

(Termo de apreensão e depósito n. 1133381-6), vislumbro presentes os 

elementos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, 

esculpidos no artigo 300 do CPC. In casu, a probabilidade do direito 

encontra-se substanciada no Termo de Apreensão e Depósito n. 

1133381-6 (ID 12337362), o qual consta o condicionamento do envio da 

mercadoria, objeto da fiscalização pela SEFAZ/MT, ao pagamento da 

autuação pelo autor, o que contraria o disposto na Súmula 323 do STF, 

que prevê a inadmissibilidade da apreensão de mercadorias como meio 

coercitivo para pagamento de tributos. Ainda, encontra-se presente o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este, 

consubstanciado na própria natureza da mercadoria apreendida (Roteador 

Wiereless Tp-Link Archer AC-3200), que por sua destinação (acesso à 

internet), hordiernamente, se justifica indispensável para a administração 

da vida cotidiana. Assim, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Diante do 

exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência e, por 

conseguinte, determino ao réu o encaminhamento ao autor da mercadoria 
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apreendida (Roteador Wireless Tp-Link Archer AC-3200), no prazo de 48 

(quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), comunicando a este Juízo a providência tomada para o 

cumprimento da presente decisão. Tocante ao pleito liminar de 

comunicação à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Várzea Grande/MT, 

para o fim de se apurar os crimes de excesso de exação e de invasão de 

correspondência, de sorte diversa não se encontram presentes os 

elementos autorizados da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Razão por que, INDEFIRO-O. 3- Diante da indisponibilidade do direito em 

tela, nos termos do art. 334, § 4º, II, do CPC, DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no caput do citado artigo. 4- CITE-SE e 

INTIME-SE o requerido, nas pessoas de seu representante legal, 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecer resposta, nos 

termos do artigo 183 e, ainda, com a advertência do artigo 344, todos do 

Código de Processo Civil. 5- Após o decurso do prazo para apresentação 

da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE 

(inclusive, acerca da tempestividade, caso seja apresentada) e, se for o 

caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo de quinze (15) 

dias. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 2 

de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000425-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA ABREU OAB - CE27439 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUCIO ESTEVAM (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, que tenha conhecimento 

acerca data, horário e local designado para a realização dos trabalhos 

periciais, conforme ID do documento: 12220698.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002780-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICIA JESUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

15(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110006 Nr: 5546-81.2013.811.0007

 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: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes dos Santos, Maria Rita felix dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Andresa Bastos - 

OAB:30.773 OAB/GO, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, Valnir 

Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Roque Sagin - 

OAB:17891, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10486/MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para determinar a 

constituição de servidão administrativa sobre a parte ideal dos imóveis 

rurais servientes identificadas no memorial descritivo e planta juntados às 

fls. 109/124 dos autos e nas faixas dos acessos de serviços existentes e 

a serem constituídos nos imóveis objeto das Matrículas nº 529, 9.214 e 

19.249 do CRI de Alta Floresta/MT.Em consequência, pela limitação ao uso 

dos imóveis rurais servientes e considerando-se o efetivo prejuízo sofrido 

pelos requeridos, CONDENO a parte Autora ao pagamento de indenização, 

no valor de R$ 104.650,63 (cento e quatro mil, seiscentos e cinquenta 

reais com sessenta e três centavos). Fixo correção monetária pelo INPC e 

juros moratório de 1% (um por cento) ao mês, a partir da imissão da 

Autora na posse dos imóveis servientes. Dessa forma, RATIFICO a 

decisão liminar de fls. 170/178.Tendo em vista a sucumbência recíproca, 

cada parte arcará com metade do valor das custas processuais e com o 

pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da condenação.Intimem-se.Expeça-se Alvará de 

Liberação aos senhores peritos, quanto à verba honorária (fl. 290). Após 

o transito em julgado:- Expeça-se o competente mandado de averbação da 

servidão administrativa junto às matrículas dos imóveis, cujos 

emolumentos serão de responsabilidade da Autora.- Ainda, comprovada 

pelos requeridos a propriedade dos imóveis servientes e a ausência 

débitos fiscais, expeça-se Alvará de Liberação da verba indenizatória sob 

depósito judicial (fl. 179).- Por fim, caso não seja requerido o procedimento 

de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com 

as baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139720 Nr: 2795-19.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro José Antonio

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

S/A

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

OAB:13616/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso II do CPC.Custas processuais já recolhidas, 

pelo que, condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da causa.Intimem-se.Após o transito em 

julgado, caso não seja pleiteado o cumprimento de sentença no prazo de 

30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140530 Nr: 3241-22.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Comercio de Tabacos Ltda, Romildo 

Nunes da Silva, Antonio Furini

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATTAN DIEGO VIDAL 

GRIEBEL ELY - OAB:22011/O, Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754/MT, Vinicius Manoel - OAB:19532-MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Tony Comercio de Tabacos Ltda e outros.

Citados (fl. 13v), os executados não se manifestaram no feito (fl. 14).

Dessa forma, houve o deferimento de penhora on line, a qual restou 

parcialmente frutífera (fl. 21).

Manifestação dos executados pela ocorrência de litispendência (fls. 

23/24), o que foi confirmado pela parte Exequente (fl. 37).

Após, vieram-me conclusos.

É o Relatório. Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que assiste razão aos 

executados em sua manifestação às fls. 23/24.

Com efeito, foi anteriormente ajuizada pela mesma parte (Exequente), 

idêntica ação, com igualdade de partes e causa de pedir, autuada sob o 

código 136650, devendo o presente feito ser extinto sem resolução do 

mérito. Logo, o reconhecimento da litispendência entre a presente ação e 

àquela, anteriormente proposta, é medida que se impõe.
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Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil, reconheço a litispendência e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Em consequência, determino o DESBLOQUEIO dos valores constritos à fl. 

21.

Isenta a exequente do pagamento das custas processuais, sendo 

indevida sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis 

que a parte exequente se manifestou nos autos de forma anômala e 

intempestiva.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 49-92.1990.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdM, WRC, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDdM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Penalva Verdolin - 

OAB:11066, Mauricio Nogueira Júnior - OAB:MT 5169, Sálua Gazali - 

OAB:6.278/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a procuradora da herdeira Aline Moraes Cheli, Sra. 

Joana Alessandra Gonçalves de Queiroz, dos termos da decisão de 

fl.1315, abaixo transcrita:

Vistos.

 Homologo os cálculos de atualização dos débitos de fls. 1.238 e 1.239, os 

quais se encontram em procedimento de cumprimento de sentença, 

relativos aos herdeiros Aline Moraes Cheli e Guilhermo da Costa Chelli.

Com efeito, houve a devida atualização dos valores sob execução, 

considerando-se os quinhões hereditários atribuídos no Termo de Partilha 

de fls. 940/946, devidamente Homologado às fls. 967/968.

Ademais, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e correção 

monetária encontra-se correto, tendo em vista a data da constituição dos 

títulos judiciais sob execução (26/08/2005).

Doutro lado, indefiro o pedido de fls. 1.262/1.263, para a dedução do valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), quanto à cota-parte da herdeira Aline 

Moraes Cheli, eis que não houve a comprovação do pagamento desta 

verba.

Ainda, DEFIRO o pedido de liberação do valor incontroverso depositado à 

fl. 1.202 em favor de Guilhermo da Costa Chelli, conforme dados bancários 

de fl. 1.215.

Por sua vez, DEFIRO os pedidos ministeriais de fl. 1.313 e determino a 

intimação de todos os herdeiros para se manifestarem acerca do pedido 

de retificação da partilha de (fls. 1.009/1.011), do teor do termo de 

audiência de fls. 1.068/1.069 e Alvará Judicial expedido à fl. 1.108 e do 

pedido de fls. 1.262/1.263 (Alvará para a venda de todos os terrenos que 

integram o Hotel Coroados), no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que seu 

silencia importará em anuência tácita a estes pedidos.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação e conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o pertinente Alvará Judicial para 

liberação do valor sob depósito judicial, conforme acima determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 90459 Nr: 4816-75.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli de Souza Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. Munhoz & Cia. Ltda (Majasi Motos), 

Banco Panamericano S/A, Banco Bradesco S/A

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341, EVANDRO CESAR ALEANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, Luciana Joanucci Motti - OAB:MT 

7832, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos,

Considerando o cadastramento de representante do polo passivo, 

DETERMINO a intimação da executada E. A. Munhoz & Cia. Ltda. para, em 

15 dias, pagar o débito, sob pena de acréscimo de multa de dez por cento 

e honorários advocatícios no mesmo patamar. Efetuado o pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

Não havendo o adimplemento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se dos atos de expropriação.

Decorrido o prazo para o adimplemento, vista à parte exequente para 

manifestação no lapso temporal de 10 dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113097 Nr: 1665-62.2014.811.0007

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane de Castilho Durski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Alves - OAB:15.508 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

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

 Vistos.

 Diante do petitório de fls. 36/37 e declaração de fl. 44, DEFIRO a 

Gratuidade de Justiça à requerida/excepta.

Em consequência, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º do CPC e determino a 

remessa dos autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137081 Nr: 1441-56.2016.811.0007

 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: Nelça Ferreira de Lima

 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:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

r, DETERMINO que o requerido INSS proceda à imediata implantação do 

benefício previdenciário escopo desta sentença, fixando prazo de 60 

(sessenta) dias após sua comunicação por ofício (CNGC), sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revertida em favor do 

autor.i) Dispensável o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º 

inciso I do NCPC.j) 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.Nos termos da Seção 17, itens 

6.17.1, 6.17.1.1, 6.17.1.6 e 6.17.1.7 da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: NELÇA FERREIRA DE 

LIMA; beneficio concedido: Auxílio-Doença; renda mensal: 80% (oitenta 

por cento) do salário-de-benefício; data do inicio do benefício: desde a do 

indeferimento em sede administrativa, ou seja, aos 25/01/2016 (fl. 13). 

Ainda, o benefício concedido à segurada: NELÇA FERREIRA DE LIMA; 

benefício concedido: aposentadoria por invalidez; renda mensal: 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício; data do inicio do benefício: data 

do laudo pericial, qual seja: (17/04/2017) (fl. 57). P.R.I.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8073 Nr: 92-97.1988.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Rubens Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Rangel - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudemar Pereira da Silva 
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Junior - OAB:MT/9415, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D, 

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de inventário de bens deixados por FRANCISCO 

FERREIRA RANGEL. Os herdeiros e beneficiários são capazes, estão 

devidamente representados e apresentam partilha amigável (fls. 301/304), 

pugnando, à fl. 303, pela homologação do plano de partilha. Diante do 

exposto, converto a presente em arrolamento e HOMOLOGO a partilha 

apresentada às fls. 301/304, relativamente ao bem deixado pelo falecido 

FRANCISCO FERREIRA RANGEL, atribuindo aos herdeiros, seus 

respectivos quinhões hereditários sobre os bens descritos nestes autos, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos 

termos do art. 659 do Código de Processo Civil. INTIME-SE a Fazenda 

Pública Estadual da sentença ora proferida, para os fins do § 2º do artigo 

659 do CPC. Transitada em julgado a sentença e cumprida a determinação 

anterior, EXPEÇAM-SE os respectivos formais de partilha em favor dos 

herdeiros, atentando-se para a RETIFICAÇÃO de fl. 303, CONSIGNANDO 

que os herdeiros deverão permanecer em condomínio na propriedade dos 

imóveis, vez que a transcrição e registro dos imóveis pelos herdeiros 

restaria economicamente inviável aos mesmos. A seguir, arquivem-se os 

autos com a devida baixa no Cartório Distribuidor. Em análise ao pedido 

retro acerca da transferência dos prefixos das aeronaves pertencentes 

ao falecido para os herdeiros, verificou-se que apenas os prefixos 

PT-JVP, PT-KDV e PT-ISG estão matriculados em nome do de cujus, sendo 

que os prefixos PT-LLX e PT-IRP constam matriculados em nome de 

terceiros, conforme fls. em anexo. Desta forma, defiro o pedido de 

transferência parcialmente, apenas em relação aos prefixos que constam 

matriculados em nome do falecido. OFICIE-SE a Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) para que proceda a referida transferência dos 

prefixos para o nome dos herdeiros, assinalando que aqueles deverão 

permanecer em condomínio, respeitando-se os proclames legais 

pertinentes, bem como em atenção às normas internas da aludida Agência 

(ANAC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003110-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACKSON PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003110-93.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 12.140,15; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

(151)/[LEVANTAMENTO DE VALOR, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE 

JACKSON PAZ Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Trata-se de Procedimento de Liquidação de Sentença, que 

tramitará nos moldes dos artigos 509, II e seguintes do CPC. PROMOVA a 

Secretaria de Vara as devidas retificações necessárias. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. PROMOVA a Secretaria de Vara o 

cadastramento dos requeridos indicados no Id n. 11598366. CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. Na forma do art. 370 do 

CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de apresentação de contestação, a 

parte requerida deverá JUNTAR todos os dados, relatórios e extratos do 

valor investido, tipos de bônus, saques, utilização de saldo para 

pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, 

inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao CPF da parte 

autora, sob as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do prazo para 

apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, 

CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 02 

de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003148-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALBELLY PATRICIA PUPIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003148-08.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 13.991,00; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

(151)/[LEVANTAMENTO DE VALOR, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALBELLY PATRICIA PUPIM DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Liquidação de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e 

seguintes do CPC. PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas 

retificações necessárias. DEFIRO o recolhimento das custas ao final do 

processo. CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. 

Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de 

apresentação de contestação, a parte requerida deverá JUNTAR todos os 

dados, relatórios e extratos do valor investido, tipos de bônus, saques, 

utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas 

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao 

CPF da parte autora, sob as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do 

prazo para apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos 

autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 02 

de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002964-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO CHIMULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002964-52.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 9.666,68; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, CORREÇÃO MONETÁRIA, 

JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PAULINO & 

ZANCO LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: ELIO CHIMULA Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença de título executivo judicial proposta 

por PAULINO & ZANCO LTDA EPP em face de ELIO CHIMULA. Inicialmente, 

revogo a decisão prolatada no Id n. 10801521, vez que lançada 

equivocadamente. 1) Concedo os benefícios do art. 212, §2° do NCPC, 

caso necessário, segundo constatação do Oficial de Justiça. 2) 

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

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

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

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

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

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

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

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

artigo 523, §1º. 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, incluindo os honorários arbitrados no 

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

sobre o montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do 

Código de Processo Civil. 4) Consigne-se que, transcorrido o prazo 

constante do item “2” sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 
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15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, se o quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se 

à matéria enumerada no artigo 525 do Código de Processo Civil. 5) Não 

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

credora para que adote as providências cabíveis. 6) Não oferecida 

impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 3 de abril de 

2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001260-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001260-04.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 143.839,52; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: ANTONIO ALVES DA SILVA Vistos. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as 

partes sob o ID n. 12369613, vez que as partes se compuseram 

amigavelmente visando por fim ao litígio. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. CONSIGNO 

que não fora realizada a penhora de imóvel nestes autos, portanto, resta 

prejudicado o pedido do exequente. HOMOLOGO o prazo de desistência 

recursal. Honorários advocatícios cf. pactuado. Eventuais custas e 

despesas processuais pela parte executada. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 03 de abril de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE CANDIDO MERELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001458-75.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 9.787,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELENICE CANDIDO 

MERELES Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO proposta por ELENICE CANDIDO MERELES em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, para 

condenação da ré no pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) como valor decorrente da indenização do seguro obrigatório 

DPVAT, resultante do acidente de trânsito ocorrido em 18/02/2015, 

causando fraturas de costelas e periarticular do polegar direito cf. laudo 

anexado ao Id n. 4542378. Recebida a inicial, Id n. 6047668. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação e documentos, Id 8084571. 

Impugnação à contestação, Id n. 8705182. Despacho saneador proferido, 

sendo determinada a produção de prova pericial, Id 8719232. 

Comprovante de depósito dos honorários periciais, Id 9119549. 

Apresentação de laudo pericial, Id n. 10443527. Manifestação das partes 

quanto ao laudo pericial, Id`s 12129779 e 12259129. É a síntese 

necessária. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão da parte autora é 

improcedente. Pretende, basicamente, a parte autora a condenação da 

parte ré ao pagamento da indenização do seguro obrigatório em 

decorrência de sequelas decorrentes de acidente automobilístico. A Lei n. 

6.194/74 traz no caput de seu artigo 3º, de forma precisa, as 

circunstâncias em que incidem a indenizatória e, em particular, a postulada 

pela parte autora, in verbis: Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) O seguro 

obrigatório de responsabilidade civil por veículos automotores tem 

natureza social e visa repartir, entre os proprietários, os riscos inerentes 

à condução em locais públicos. O artigo 5º da Lei nº n.º 6.194/74 conforta 

a pretensão da autora ao dispor que: o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Ou seja, em 

conformidade com a regra contida no artigo 5º da Lei nº 6.194/1974, para 

que o pagamento da indenização referente ao DPVAT seja efetuado é de 

fundamental importância que se façam presentes dois requisitos, quais 

sejam, (a) acidente com veículo automotor e (b) ocorrência de 

danos/morte. Da dicção supra depreende-se que não importa averiguação 

de culpa, restando tão somente ao juiz a análise do sinistro e suas 

conseqüências, a fim de determinar, ou não, a obrigação da ré em 

indenizar. O acidente e as sequelas sofridas pela parte Autora vêm 

devidamente demonstrados mediante os documentos acostados à inicial. 

Todavia, o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa 

da parte Autora, pelo que, incabível é o pagamento da indenização 

pleiteada (Id n. 10443527). Ademais, quanto às sequelas, de natureza 

leve, constatadas há época do sinistro, já houve o seu pagamento em 

sede administrativa. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 

98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil. Intimem-se. INTIME-SE a 

perita para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente seus dados 

pessoais e bancários, para a liberação da verba honorária depositada nos 

autos. Após a expedição do Alvará Judicial e certificado o trânsito em 

julgado, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes. Alta Floresta, MT, 03 de 

abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA HILLESHEIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/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 apresentado no ID de n.º 12174701 foi interposto 

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

12174713 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

12174701, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011154-84.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KEILA GEHARD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BIO EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PALMA DA SILVA OAB - PR39764 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011154-84.2014.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA KEILA GEHARD 

REQUERIDO: BIO EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES 

LTDA - EPP Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte autora, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação designada, consoante termo juntado na movimentação ID n.º 

11596514. Ademais, denoto que a manifestação anexada no ID n.º 

11631805 não apresenta justificativa plausível, pois a audiência foi 

marcada com antecedência, tendo a parte faltante oportunidade suficiente 

para se programar e comparecer a sessão de conciliação. Dispõe o artigo 

51 da Lei nº 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.” Registre-se que ao autor faltoso é imposto o 

dever de pagar as custas do processo, nos termos do artigo 949, II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas 

processuais somente se restar provado que a ausência decorreu de 

força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em 

tela a parte autora requereu justiça gratuita e anexou declaração de 

hipossuficiência n.º 1786681. Portanto, deixo de condená-la em custas e 

honorários advocatícios. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 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, 16 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000719-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO MIGUEL LORENSSETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000719-68.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: AURELIO MIGUEL LORENSSETTI Vistos. Intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado 

do valor exequendo, bem como indicar bens passíveis de penhora. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 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: 1001787-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE ROHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001787-53.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOZIANE ROHLING 

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

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

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

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

vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Da aplicação dos efeitos 

da revelia O requente pugnou pelo decreto de revelia da reclamada ao 

qual rejeito, tendo em vista que a ré apresentou sua defesa em tempo 

hábil, posto que a data de 28/08/2017 representa o ultimo dia útil para a 

necessária juntada aos autos de sua defesa, não havendo assim que se 

falar em revelia como afirmado pelo autor. II - Mérito Afirma a parte autora 

ter tido seu nome indevidamente negativado pela empresa Reclamada, por 

dívida no valor de R$ 196,62 (cento e noventa e seis reais e sessenta e 

dois centavos) que alega desconhecer. Afirma ainda que jamais realizou 

qualquer contratação com a empresa reclamada. Por outro lado, a 

empresa ré anexou contestação e áudio de atendimento do reclamante em 

seu call center onde este confirma seus dados pessoais, profissão e 

ainda realiza contratação de plano da empresa reclamada (ID n.º 

9633567), o que demonstra a existência de relação entre as partes. 

Referido áudio se traduz em prova a socorrer as alegações trazidas pela 

reclamada, apresentando todos os dados pertinentes, além do que a 

autora não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações 

trazidas na peça de defesa. Ora, a parte autora deveria, quando da 

impugnação, trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que 

inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Novo Estatuto Processual 

Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art.373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Vale frisar que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. 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 nos autos privas 

robustos da contratação dos serviços. 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. 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, rejeito a 

preliminar arguida, e no mérito 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 
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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). 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, 19 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: 1001725-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001725-13.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LAILSON DOS SANTOS 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA 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 do 

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

vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Incompetência em 

razão da necessidade de produção de prova técnica A preliminar de 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. II – Mérito 

Afirma a parte autora que no mês de julho de 2016 recebeu uma conta de 

fornecimento de água no valor de R$ 911,06 (novecentos e onze reais e 

seis centavos), ou seja, tendo um aumento exorbitante uma vez que a 

média no valor das contas pagas era de R$ 22,00 (vinte e dois reais). 

Aduz ainda que ao procurar a empresa reclamada a conta fora diminuída 

para o valor de R$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais) e que 

para tanto teve que assinar um termo onde declarava a existência de um 

vazamento que não ocorrera. A reclamada em sua defesa argumenta que 

estava ocorrendo leitura a baixo do que o consumo real conforme laudo 

do equipamento e ainda que o autor omitiu a existência do vazamento, uma 

vez que em mais de uma vistoria houve a constatação e o reconhecimento 

por parte deste da existência de tal vazamento (IDs 9532535, 9532510). 

Em impugnação o reclamante limitou-se a alegar que a reclamada tenta 

esquivar-se da responsabilidade ao afirmar a existência de vazamento. 

Contudo, a requerida logrou êxito em demonstrar que a fatura cobrada 

decorreu de vazamento o qual o autor tinha conhecimento. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE COBRANÇA. COPASA. VAZAMENTO NA 

REDE INTERNA DE ÁGUA. PEDIDO IMPROCEDENTE. Não há irregularidade 

na fatura de água e esgoto emitida pela COPASA, em que foi registrado 

aumento de consumo decorrente de vazamento na rede interna do 

estabelecimento - cuja conservação competia ao próprio cliente (art. 24 do 

Decreto n.º 43.753/2004). Recurso conhecido, mas desprovido. (TJ-MG 

100240585250490011 MG 1.0024.05.852504-9/001(1),  Relator : 

ALBERGARIA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2008, Data de 

Publicação: 09/09/2008) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

EXCESSO DE CONSUMO. VAZAMENTO NA REDE INTERNA. 

RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 

Revelando a prova dos autos que o excesso de consumo verificado no 

mês de competência da fatura impugnada decorreu de vazamento na rede 

interna, evidente a responsabilidade do usuário pelo respectivo 

pagamento, notadamente quando ciente de tal circunstância, inclusive 

tendo se favorecido do benefício da redução autorizada previsto no artigo 

110, Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto, e celebrado 

parcelamento do débito, ausente algum vício de vontade na formação do 

referido negócio jurídico. Inexistindo alguma ilegalidade no agir da ré, 

evidentemente descabida a indenização por danos morais pleiteada. 

(Apelação Cível Nº 70063879522, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 

01/04/2015). (grifo nosso) Destarte, conclui-se então 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. Não resta dúvida, portanto, de 

que o consumo aumentado de água provém da existência de vazamento 

cuja responsabilidade de reparo era do autor. 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, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e no mérito JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pelo requerente em face das requeridas, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Transitada 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). 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, 19 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001390-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA LEITE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

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: 

1001390-28.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARA LUCIA LEITE DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do pedido constante 

do ID n.º 12311509 e dos documentos que o acompanharam. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 21 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001640-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID ROCHA DE CASTRO (EXECUTADO)

 

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

autos para intimar a parte exequente, na pessoa de seu patrono habilitado, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL 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 
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(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do requerente, na pessoa da advogada 

constituída nos autos, do inteiro teor da juntada dos ID’s nº 

12302787/12302800/12302820/12302823, bem como para indicar 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000094-68.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DE SOUZA BURDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

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: 

1000094-68.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ADELINA DE SOUZA BURDA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da petição constante 

do ID n.º 12265479 e dos documentos que a acompanharam. 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: 1000104-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIFRANCES FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000104-15.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCIFRANCES FRANCISCO 

DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a 

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

petição constante do ID n.º 12404748 e dos documentos que a 

acompanharam. 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: 1000473-09.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES DA COSTA (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)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso interposto ao ID 11959631 é tempestivo; 

bem como que a parte recorrente/autora postulou pelos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Assim, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

recorrida/requerida para, em 10 (dez) dias, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010382-53.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA GABRIELE AGUIAR DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010382-53.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: LARISSA GABRIELE AGUIAR DE ANDRADE Vistos. 

Defiro o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de 

verificar acerca da existência de veículos registrados em nome da 

executada, o que já foi feito em gabinete, não sendo registrada a restrição 

judicial do veículo encontrado, vez que alienado fiduciariamente, 

consoante extrato anexo, gravame este que impede a realização da 

penhora em razão do bem não integrar o patrimônio do devedor. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 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: 1000023-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIR ALVES (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000023-66.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOSENIR ALVES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO à sentença prolatada nos autos, alegando, em síntese, a 

existência de omissão, contradição e obscuridade para o juízo reveja sua 

decisão para : “O caso precisa ser resolvido com mérito, fundamentando o 

MM. Juiz a decisão pela procedência ou improcedência do pedido de dano 

moral ao autor, na condição de filho e provedor do pai, por tudo que 

passou e toda dor que sentiu para agilizar o melhor tratamento ao pai. Tal 

direito é consolidado na doutrina e jurisprudência em especial quando 

ocorre a morte do filho e os pais pugnam pelos danos morais sofridos por 

ele mesmo. Não é pela dor e sofrimento do filho que faleceu, mas a dor 

dos pais pela perda do filho” Os Embargos de Declaração nada mais são 

do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores da 

sentença ou do acórdão que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem 

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 o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Assim, os Embargos de 

Declaração, como já foi acima explicado, nada mais são do que um 

recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores da sentença ou do 

acórdão que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou 

supram omissão existente no julgado. Não se prestam eles a 

aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada. O objetivo dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da decisão. 

Não se presta, a modificar uma decisão, gerando, portanto, efeito 

modificativo da decisão impugnada. Se através deste recurso busca-se, a 

pretexto de prequestionamento, o verdadeiro propósito de obter a reforma 

do julgado que lhe foi desfavorável é de ser julgado improcedente os 

embargos declaratórios, por inadequada a via eleita. No caso dos autos, 

em que pese a insurgência do Embargante, tenho que não lhe assiste 

razão, porquanto na sentença vergastada encontra-se consignado os 

motivos que levaram procedência em parte do pedido autoral. Ademais, 

não há se falar em melhor adequação ao direito a ser aplicado no caso 

vertente, porquanto o atendimento do tal pleito implicaria em rediscussão 

da matéria acerca da aplicação ou não de determinado entendimento 

jurisprudencial ao caso em análise. Desta feita, não há que se falar em 

omissão, quando suscitados os elementos de convicção para julgamento 

da causa. Outrossim, o artigo 38, da Lei nº 9.099/95, preleciona que: a 

sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 

relatório. Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em 

nenhum dos permissivos do artigo 1.022 do CPC, demonstrando o nítido 
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intento de que sejam revistas as razões do julgamento, providência 

descabida por essa via. Desse modo, não há que se falar em omissão, 

quando suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, 

em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 1,022 do CPC, c.c. art. 

38, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, conheço dos Embargos, e os não 

os acolho, conforme fundamentação supra. Publique-se. 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/decisão 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010615-84.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010615-84.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA PAULA STORMOVSKI 

FERREIRA DUTRA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 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: 1000662-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CALBERTO GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000662-50.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO CALBERTO 

GOMES VIEIRA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, LG ELECTRONICS DO BRASIL 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 do 

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

vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Ilegitimidade Passiva A 

preliminar de ilegitimidade passiva da primeira requerida (ELETROMAR 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA), ao argumento de que não é 

responsável pelo defeito apresentado na mercadoria adquirida pela parte 

reclamante, não merece guarida, pois, de acordo com o disposto no artigo 

18, caput, do CDC, os fornecedores dos produtos e serviços são 

solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade e quantidade que 

tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se 

destinam. b) Incompetência em razão da necessidade de produção de 

prova técnica A preliminar de Incompetência deste Juízo ante a 

necessidade de produção de prova técnica, merece ser afastada, haja 

vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde 

da controvérsia. II – Mérito A parte autora postula indenização por danos 

morais e a restituição de valores pagos por um aparelho celular da marca 

“LG K350K8 Dual Indigo”, fabricado pela segunda requerida e comprado 

na loja da primeira requerida. Alega, em breve síntese, que o aparelho fora 

comprado em 17/06/2016 e que apresentou problemas de tela, apagando 

em setembro de 2016, quando fora reparado, e que voltou a apresentar o 

mesmo problema em janeiro de 2017, sendo mais uma vez levado à 

assistência técnica e estando sem solução até a data de propositura da 

demanda. A primeira requerida ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTIVOS LTDA em sua defesa argumenta que em um primeiro 

momento fora detectado um problema no software do aparelho e que este 

fora reparado e que na segunda apresentação do aparelho na assistência 

técnica este apresentava sinais de oxidação na placa, problemas este 

decorrente de mau uso do aparelho. Para corroborar tais alegações 

trouxe aos autos Ordens de Serviço com análise técnica do aparelho nas 

duas ocasiões, IDs n.º 6822650 e 6822659. A segunda requerida LG 

ELETRONICS DO BRASIL LTDA argumenta em sua defesa que tomas as 

medidas que eram de sua responsabilidade foram tomadas e que os vícios 

apresentados pelo aparelho eram distintos, sem qualquer ligação um em 

relação ao outro. Informam ainda as requeridas que em razão de ter sido 

detectado problema decorrente de mau uso do aparelho este deixa de ser 

coberto pela garantia e que se encontra à disposição do reclamante na 

loja da empresa requerida, não tendo sido retirado por recusa unilateral do 

requerente. De fato, as requeridas lograram êxito em demonstrar que o 

vício apresentado no aparelho celular do requerente decorreu de mau uso, 

justificando a negativa de cobertura da garantia ofertada. Portanto, a 

análise técnica trazida pela primeira requerida é prova a socorrer suas 

alegações daí porque entendo ter cumprido o ônus previsto no art. 373, II, 

CPC, impondo afastar a pretensão do requerente. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. APARELHO CELULAR. ALEGAÇAO DE VÍCIO DO PRODUTO. 

LAUDO TÉCNICO QUE REFERE A OCORRÊNCIA DE OXIDAÇÃO NO 

APARELHO. USO INADEQUADO PELO CONSUMIDOR COMPROVADO. 

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS. INVIABILIDADE DE 

DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Com 

efeito, restou comprovado nos autos através de laudo técnico (fl.70) que 

o aparelho celular apresentou problema decorrente de sua exposição à 

umidade, resultando na oxidação de seus componentes. Uso inadequado 

do aparelho que constitui culpa exclusiva do consumidor, capaz de isentar 

as demandadas da responsabilidade. 2. Assim, inexistindo ato ilícito 

praticado pelas rés, não há que se falar em indenização por alegados 

danos morais. 3. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS. (Recurso 

Cível Nº 71005271069, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 25/02/2015). 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO 

PRODUTO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. LAUDO DA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE APONTA PERDA DA GARANTIA POR 

OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE MAU USO DO 

EQUIPAMENTO PARA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE, QUE RESTOU 

COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DEVER DE 

RESTITUIR O VALOR PAGO NÃO CONFIGURADO. 1. Narra a parte autora 

que comprou na loja requerida um aparelho celular da marca Samsung, no 

valor de R$ 847,00 (fls. 07/08), e que, aproximadamente três meses 

depois, este apresentou defeitos, sendo encaminhado à assistência 

técnica indicada (fl. 06), que informou a perda da garantia, em virtude de 

oxidação de peças. 2. A autora nada produziu no sentido de afastar o 

laudo da assistência técnica, de que efetivamente houve vício no produto 

e não oxidação por mau uso, ônus que lhe competia e do qual não se 

desincumbiu. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação 

mínima da verossimilhança do direito postulado. Ademais, as fotos 

colacionadas junto ao laudo técnico (fls. 25/26) evidenciam claramente a 

oxidação das peças. E, em se tratando de aparelho com três meses de 

uso, não há como presumir que a oxidação tenha ocorrido em decorrência 

de defeito nas peças do aparelho. 3. Sentença mantida, por seus próprios 
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fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006167464, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 01/02/2017) Destarte, conclui-se então 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. Não resta dúvida, portanto, de 

que o vício do produto é resultante de mau uso empregado pelo 

requerente. 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, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. III - Dispositivo Ante 

o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pelo requerente em face das 

requeridas, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 

Publique-se. 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). 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, 15 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: 1001967-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE APARECIDA BUZZOLA RUELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES 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: 

1001967-69.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DIONE APARECIDA BUZZOLA 

RUELIS REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES 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 Alega a parte autora em sua peça inicial que adquiriu um 

plano de telefonia pós-pago da empresa Reclamada no valor de R$ 66,13 

(sessenta e seis reais e treze centavos) mensais, pelos quais teria direito 

à utilização de 500Mb de internet e 30 minutos de ligações para outro 

telefone Claro. Afirma ainda que, apesar de o plano continuar sendo o 

mesmo, os valores foram sendo alterados de forma a maior mês a mês. 

Aduz ainda a Reclamante que ao tentar realizar o cancelamento do plano 

fora informada que se encontrava em período de carência de 1 ano, razão 

pela qual pleiteia o cancelamento do plano, a restituição dos valores pagos 

a maior de forma dobrada e a condenação da empresa em indenização 

por danos morais. Traz aos autos para corroborar tais alegações faturas 

de cobranças mensais do plano. A empresa Reclamada, por sua vez, em 

matéria de defesa alega que ocorrera a cobrança a maior em razão da 

utilização da linha pela Reclamante, e trouxe aos autos as mesmas faturas 

já trazidas na inicial. Da análise dos documentos trazidos aos autos pode 

concluir que embora tenha havido a cobrança de valores a maior em razão 

do consumo, o valor base cobrado pelo plano contratado fora cobrado em 

valores diversos a cada mês, o que demonstra a falha na prestação do 

serviço por parte da Reclamada. 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 parte 

autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, 

inciso I do NCPC de acordo com o ID n.º 1827118 e o requerido não 

comprovou fato extintivo ou modificativo do direito do reclamante, art. 373, 

inciso II do NCPC. Nas relações de consumo, por expressa disposição 

legal (artigo 22 do CDC), os prestadores de serviço têm o dever de 

executá-los com qualidade e de forma eficiente, sendo que a atuação fora 

destas condições caracteriza ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na 

prestação do serviço pela parte ré ao majorar mês a mês o valor do plano 

contratado pela parte autora. Inegável a necessidade do pagamento de 

indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos 

dissabores de ter sido cobrada de forma indevida e abusiva. Em casos 

como este, o dano moral se dá in re ipsa, ou seja, independentemente da 

comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência 

de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do 

autor. O simples fato de o consumidor ser surpreendido pelas cobranças 

a maior pelo serviço prestado pela ré gera o dever de indenizar. Estando 

demonstrados os atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre 

ambos, a parte autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em 

se tratando de danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, 

firmou-se entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que 

este valor ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim 

fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de conceder a 

restituição dos valores pleiteada, uma vez que embora tenha a Reclamante 

trazido aos autos as faturas que demonstrem tal cobrança deixou de 

comprovar que estas foram efetivamente pagas. II – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido no pagamento à parte 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 da citação, bem como 

para CONDENAR o requerido na obrigação de fazer consistente em 

cancelar a linha telefônica da Reclamante no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 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, se nada for requerido em 15 dias. 

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. 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, 15 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: 1001539-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA COSTA LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001539-87.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VICENTE DA COSTA LAGE 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS 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, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Preliminar - Complexidade da causa Como preliminar, a ré sustenta 

a incompetência do Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois 

a causa seria complexa e dependeria de perícia. De qualquer forma, é 

necessário dizer que, compulsando atentamente o processo, percebe-se 

que a causa não é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito 

e independe de perícia. Além do mais, a parte requerida sequer anexou 

aos autos contrato para se aferir a necessidade de perícia grafotécnica. II 

– Mérito Está demonstrado que o nome da parte autora foi inserido pela ré 

em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta inadimplência. 

Entretanto, a parte autora afirma jamais ter contraído dívidas com a parte 

requerida. Requer ao final a declaração de inexistência do débito, bem 
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como indenização por dano moral. Por outro lado, a empresa ré não 

apresentou qualquer meio de prova com o fim de demonstrar que o autor 

realizou o negócio jurídico que justificasse ou comprovasse a mencionada 

dívida. 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 

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). Não se aplica os termos da Súmula 385 do STJ, 

pois todas as negativações foram impugnadas pelo autor em ações 

autônomas perante este juizado especial: 1001536-35.2017.8.11.0007, 

1001537-20.2017.8.11.0007 e 1001538-05.2017.8.11.0007. III – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar 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 n.º 072683534286059, bem como dos débitos no 

valor de R$ 249,78 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta 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, 16 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: 8011084-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RINCAO DA FLORESTA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR CORDEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011084-96.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CENTRO DE TRADICOES 

GAUCHAS RINCAO DA FLORESTA REQUERIDO: ADEMIR CORDEIRO 

Vistos. Intime-se a parte sucumbente/requerente para adimplir as custas 

processuais, em 5 (cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT 

em caso de eventual inadimplemento. Após, tendo em vista o decurso do 

prazo superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das partes após o 

trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 29 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: 1001244-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIR COSTA LUIZ (REQUERENTE)

ADRIANO APARECIDO LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

S2 TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001244-50.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO LUIZ, 

DELAIR COSTA LUIZ REQUERIDO: CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS 

LTDA., S2 TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico que a 

matéria de fato está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos e para evitar a pratica de atos inúteis ou 

protelatórios, passo para o julgamento antecipado do feito, nos termos do 

art. 355, inciso I do NCPC. Rejeito as preliminares aventadas pela defesa 

da primeira requerida no tocante a ilegitimidade passiva, haja vista que 

todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente 

responsáveis por supostos danos causados aos consumidores. 

Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas por ADRIANO 

APARECIDO LUIZ e DELAIR COSTA LUIZ em face de CVC SERVICOS 

AGENCIA DE VIAGENS LTDA e S2 TURISMO LTDA – EPP (WS TUR 

MACEIÓ RECEPTIVO), onde os requerentes alegam, em síntese, que na 

data de 09.01.2017 tiveram seu passeio para a praia de Maragogi 

frustrado em razão da conduta negligente das requeridas que não 

procederam com os cuidados necessários a fim de incluir seus nomes na 

lista de passeio, tendo em vista terem adquirido um pacote de viagem 

(aéreo + hotel) com destino à Maceió no Estado de Alagoas, no período de 

05.01.2017 a 11.01.2017, razão pela qual buscam pela condenação das 

requeridas em indenização por danos morais que entende terem sofrido 

em razão desses fatos. Citadas, as empresas requeridas ofertaram 

contestação, aduzindo, em apertada síntese, pela inexistência do dever de 

indenizar, posto que adotaram todas as cautelas necessárias a fim de 

incluir o nome dos autores na lista de passeio para o dia posterior ao 

ocorrido (10.01.2017), bem como o procedimento de passeio somente é 

possível com prévio agendamento, sustentando que os autores não 

fizeram com antecedência o prévio agendamento para a data informada à 

inicial (09.01.2017), pugnando assim pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade 

dos Requerentes, como consumidores em relação às Requeridas, sendo 

esta detentoras 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. Ao 

analisar detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as 

alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de 

dúvidas em favor dos Requerentes. Isto porque as requeridas não foram 

capazes de modificar os direitos dos autores, nos termos do art. 373, 

inciso II do NCPC, visto que os autores trouxeram provas satisfatórias a 

fim de comprovar a verossimilhança de todas as suas alegações. Assim, 

quanto a alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva 

da vítima por não terem agendado previamente o passeio para o dia 

informado, entendo que melhor sorte não socorre as requeridas, tendo em 

vista que restou devidamente comprovado que os mesmos realizaram 

todas as tratativas necessárias e confiando plenamente que seus nomes 

estariam incluídos para o passeio no dia e hora marcados. In casu, restou 

incontroverso a ocorrência da falha na prestação dos serviços com a não 

inclusão do nome dos autores na lista de passageiros, bem como a 

submissão dos mesmos a incerteza de horários e etc, sem receber 

qualquer atendimento eficaz capaz de resolver imediatamente a situação, 

causando desgaste e estresse diferentes de mero dissabor. Os artigos 

186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “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.” “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Assim, tenho que, 

efetivamente, houve falha na prestação do serviço, na medida em que as 

Requeridas deixaram de fornecer serviço adequado. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Assim, inquestionável, o dever de indenizar, 

eis que caracterizado o dano “in re ipsa”, sendo desnecessário, nestes 

casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta. Nesse sentido: “Ementa: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AGRAVO LEGAL. PACOTE TURÍSTICO. DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS 

PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TURISMO. TRANSTORNOS E 

FRUSTRAÇÕES QUE EXTRAVASAM OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. I. O fornecedor que pratica ato ou omissão 

relevante para o resultado danoso é considerado responsável solidário, 

podendo ser acionado isolada ou conjuntamente com os demais 

fornecedores para a reparação correspondente. II. As deficiências dos 

serviços turísticos, quando comprometem, de modo significativo a 

qualidade da viagem de lazer, acarretando para o consumidor 

contratempos e aborrecimentos que desbordam das contingências 

normais, que envolvem as relações obrigacionais, traduzem ato contrário 

ao direito e por isso induzem ao reconhecimento da responsabilidade civil 

do contratante desleal pelos danos morais ocasionados. III. Deve ser 

mantida a sentença que arbitra a indenização do dano moral em nível 

razoável, de modo a preservar sua finalidade compensatória e não 

ensejar enriquecimento sem causa. TJ-PE - Agravo Regimental AGR 

2861141 PE (TJ-PE) - Data de publicação: 03/12/2013” DO DANO MORAL 

Por outro lado, com relação ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral, por possuir caráter subjetivo, inexistem 

critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbindo, ao juiz, 

por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A propósito, a lição de 

Caio Mário da Silva Pereira, citado por Sérgio Cavalieri Filho: “... na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I – punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem 

jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma 

soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer 

oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de 

ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser 

obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a 

amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo de vingança”. E, a 

respeito da razoabilidade da condenação, leciona o mesmo autor: 

“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. Assim se expressou Humberto Theodoro 

Júnior, conforme o qual “o mal causado à honra, à intimidade, ao nome, em 

princípio, é irreversível. A reparação, destarte, assume o feito apenas de 

sanção à conduta ilícita do causador da lesão moral. Atribui-se um valor à 

reparação, com o duplo objetivo de atenuar o sofrimento injusto do lesado 

e de coibir a reincidência do agente na prática de tal ofensa, mas não 

como eliminação mesma do dano moral.” (in, A liquidação do dano moral. 

Ensaios Jurídicos – O Direito em revista, IBAJ – Instituto Brasileiro de 

Atualização Jurídica, RJ, 1996, vol. 2, p. 509). Destarte, levando-se em 

conta o caráter sancionatório da medida, os valores envolvidos, bem como 

demais circunstancias em que os fatos se desenvolveram, revela-se 

razoável o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por 

danos morais para cada autor, o qual se apresenta moderado e suficiente 

a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa dos requerentes. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a 

extinção do processo com julgamento do mérito para condenar as 

requeridas a pagarem, solidariamente, aos requerentes, indenização por 

danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, 

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. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 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 pelo d. Juiz Leigo, nos 
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seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

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: 1001025-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001025-71.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIANA LUZIA CONDE 

COSTA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO 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 sofrido cobrança indevida na 

fatura de seu plano de saúde, uma vez que em maio de 2016 ela teve as 

duas filhas internadas ao mesmo tempo, no mesmo hospital e quarto, bem 

como atendidas pelo mesmo médico. Ocorre que a cobrança ocorreu de 

modo equivocado no equivalente à R$ 217,93 (duzentos e dezessete reais 

e noventa e três centavos). Por outro lado, a requerida aduziu não ter 

ocorrido cobrança indevida, e que MARIA LUIZA ficou internada no 

período de 15.05.2016 à 17.05.2016, novamente foi internada no período 

de 18.05.2016 à 20.05.2016, e conforme contrato pactuado previamente 

entre as partes, seria cobrado por período de internação o valor de R$ 

130,00 (cento e trinta reais). Deste modo, como houve 02 (dois) períodos 

de internação, foi lançado no fatura da requerente o valor de R$ 260,00 

(duzentos e sessenta reais). Mencionou que no lançamento dos valores 

na fatura, o sistema desmembra o atendimento, e se somados os valores, 

estes totalizam o montante de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). 

Logo na impugnação a parte autora se limitou a argumentar: “A Autora tem 

como dependente uma de suas filhas no seu contrato de nº 

279002800630400 e sua outra filha é dependente em outro contrato de nº 

2790028006255300. Em maio desse ano, teve suas duas filhas internadas 

ao mesmo tempo, no mesmo hospital, no mesmo quarto, sendo atendidas 

igualmente pelo mesmo médico. Quando chegou o boleto para pagamento, 

houve divergência nos valores dos serviços prestados igualmente para 

uma e para outra. A Autora, pagou valores diversos pelos mesmo 

procedimentos, tendo que arcar com as custas indevidas dos 

atendimentos, tendo assim um dano evidente em seu patrimônio”. 

Conclui-se que nem mesmo a autora sabe indicar o que foi cobrado 

indevidamente, sendo precisa nesse ponto a parte requerida ao 

esclarecer a cobrança de 02 períodos de internação de uma de suas 

filhas, desincumbindo-se do seu ônus processual, art. 373, inciso II do 

NCPC. Impossível concluir pelas provas produzidas nos autos que a 

requerida praticou ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar a parte 

autora. 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. Igualmente, 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. 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. 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, 5 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: 1001363-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA KOVAL RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001363-11.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARISA KOVAL RUIZ 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ELECTROLUX DO BRASIL S/A 

Vistos. Cessada a causa geradora do impedimento desta Magistrada, 

passo a presidir o feito. Intime-se o autor para juntada de comprovante de 

endereço em seu nome, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

da ação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 15 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011341-58.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA GECILMA FREIRE (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: 

8011341-58.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: MAGNA GECILMA FREIRE 

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$ 4.800,00 (quatro reais e 

oitocentos reais) pelo descumprimento de ordem judicial. Em seus 

argumentos o impugnante requer o afastamento da multa sob o argumento 

de que em razão de ter sido o banco intimado em 23/12/2015, em período 

de recesso forense o que o impediu do cumprimento da decisão. Por outro 

lado, o credor impugnado alega que se trata de processo digital que não 

impõe óbice ao cumprimento da obrigação a qualquer tempo e ainda que 

há previsão específica no art. 2º da resolução 14/2005 do TJ/MT de que a 

suspensão dos prazos processais não obsta a prática de atos de 

urgência. O embargante apesar de citado em 23/12/2015 e procedeu com 

a juntada do boleto em 18/01/2016, com atraso de 24 (vinte e quatro) dias, 

e por essa razão, de forma justa, o embargado executou a multa 

requerendo o recebimento da importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e 

oitocentos reais) a título de astreintes. O artigo 214 do CPC vigente prevê 

ainda em seu inciso II, que as tutelas de urgência devem ser cumpridas 

mesmo durante as férias forenses e feriados: Artigo. 214. Durante as 

férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, 

excetuando-se: I - os atos previstos no art. 212, § 2o; II - a tutela de 

urgência. No mesmo sentido ainda: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO RECURSO. 
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RECESSO DE FINAL DO ANO. PRAZO CONTÍNUO. PARCIAL PROVIMENTO 

DO SEGUNDO RECURSO. DIREITO DO AUTOR À COBRANÇA DA MULTA 

DIÁRIA. CARÁTER COERCITIVO. MANTIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

PARCIAL PROVIMENTO. I - O advento do recesso forense, por ser 

considerado mero feriado estadual, não implica suspensão ou interrupção 

dos prazos processuais, mas somente a prorrogação para o primeiro dia 

útil subsequente. II - Quanto à cobrança da multa diária, tal obrigação 

surgiu em razão do não cumprimento de decisão liminar imposta, não 

possuindo caráter sancionatório, portanto, não poderia ser indeferida 

posteriormente pelo juízo a quo, visto ter sido uma opção do réu no 

momento em que descumpriu a medida que lhe foi imposta. III - A 

sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes suportam os ônus 

provenientes da decisão, ou, In casu, quando um dos pedidos não é 

acolhido. Recurso parcialmente provido. (TJ-AM - APL: 

02642229020098040001 AM 0264222-90.2009.8.04.0001, Relator: Flávio 

Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 12/12/2013, Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2013) 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 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. 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: 1000138-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEUSA PEREIRA 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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000138-87.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELINEUSA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte sucumbente/requerente 

para adimplir as custas processuais, em 5 (cinco) dias, observando-se o 

regramento da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, 

tendo em vista o decurso do prazo superior a 15 (quinze) dias sem 

manifestação das partes após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 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: 1000141-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA TAUFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000141-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DANIELE APARECIDA TAUFER 

REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, 

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Vistos. 

INDEFIRO o pedido de liberação do valor depositado pelo requerido Banco 

do Estado do Rio Grande do Sul formulado no Id nº 9944341, porquanto a 

ré Mastercar Brasil Soluçoes de Pagamento LTDA manejou recurso 

inominado que está pendente de julgamento. CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade e o preparo do recurso inominado apresentado no Id nº 

9290681. INTIMEM-SE os embargados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se sobre os embargos de declaração apresentados no ID nº 

9146141. Cumpra-se. Submeto o presente decisão/despacho/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: 1003199-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003199-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCIELI APARECIDA 

RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Inicialmente assevera-se que o Procurador da parte autora 

não se atentou para a irregularidade da procuração, a qual deve estar 

estritamente elaborada nos termos do art. 654, § 1.º do Código Civil, isto é, 

deve conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação do 

outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a 

designação e a extensão dos poderes conferidos. Após alegação da 

preliminar pelo contestante (ID n.º 11631733), o autor anexou impugnação 

ID n.º 11778136, mas também não juntou aos autos a procuração com 

data da outorga. A procuração anexada do ID n.º 10817268 está irregular 

e em juízo somente é permitido a postulação em nome de terceiro com a 

procuração, e sem ela para evitar decadência, prescrição ou praticar ato 

urgente, o que não foi comprovado nos autos. Assim impõe o novo Código 

de Processo Civil: “Art. 104. O advogado não será admitido a postular em 

juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso IV (verificar a ausência de pressupostos de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo) do vigente 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 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, 16 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011065-61.2014.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MARIA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO QUINELLATO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, da juntada da Carta Precatória no ID nº 

12515493, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

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

3 de abril de 2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO CRUZ (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: 

1001317-56.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que foi condenado nas 

penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de 

má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser 

premiado com qualquer benesse processual. Nesse sentido segue a 

recente jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA 

CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” Ademais, o Enunciado nº 114 

do Fonaje dispõe que "A gratuidade da justiça não abrange o valor devido 

em condenação por litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida 

a gratuidade da Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as 

custas processuais. INTIME-SE o recorrente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de 

deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

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: 1000637-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES FOUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000637-37.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON GOMES FOUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 da prestação 

jurisdicional insculpido no inciso XXXV do art. 5º da CRFB. II - Mérito 

Afirma a parte autora que foi correntista da Reclamada há cinco anos e 

que, em razão de dificuldades financeiras, restou inadimplente com o 

financiamento de uma motocicleta, marca Yamaha, cor preta, placa nº 

NTX-9024, chassi nº 9C6KE152B0054246, através do contrato de credito 

nº 4287.3903.10. Contudo, o mencionado débito fora dirimido conforme 

Termo de Entrega Amigável (id. 5072511) onde consta na cláusula 5. a 

plena quitação dos débitos. Afirma que cerca de dois anos depois, ao 

tentar novo financiamento, o crédito lhe fora negado em razão da 

persistência do débito no sistema do banco. Faz prova do débito trazendo 

aos autos boleto de cobrança referente àquele contrato quitado 

(5072512). A Reclamada contesta asseverando que, embora tenha 

realizado a cobrança do débito já quitado, não inseriu o nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que tal cobrança 

somente teria ocorrido inter partes, e, portanto, que a mera cobrança não 

daria ensejo aos danos morais. Assevera ainda que a concessão de 

crédito é uma discricionariedade da Reclamada e não uma obrigação. 

Seguindo na análise das provas é patente que a parte Reclamante devia à 

Reclamada e quitou seus débitos, mas a Reclamada manteve o débito em 

seu sistema. Entretanto, não faz jus a Reclamante ao pleito indenizatório 

uma vez que a mera cobrança não configura dano moral in re ipsa, 

devendo o autor demonstrar maiores desdobramentos dessa cobrança. É 

nesse sentido que a Turma Recursal já firmou posicionamento, veja-se: 

“ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO - TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÁO PRADO DE MORAES 

Recurso Inominado nº.: 0027912-93.2017.811.0001 Origem: Terceiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): ADRIANA FEITOSA REIS 

Recorrido(s): ITAU UNIBANCO S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Data do Julgamento: 25/09/2017 JULGAMENTO SUMULADO – 
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ARTIGO 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

– COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – MERA COBRANÇA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 279129320178110001/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)” No caso em 

comento não se verifica qualquer violação ao direito à personalidade, uma 

vez que, apesar da cobrança, a parte Reclamante não demonstrou 

qualquer situação vexatória ou ainda desembolso indevido em razão 

dessa cobrança. Logo os transtornos suportados pelo Reclamante não 

ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Por fim e não menos 

importante há o declaração de quitação do contrato nº 4287.3903.10 com 

a consequente baixa das restrições bancárias junto à requerida. Quanto a 

este ponto assiste razão à Reclamante uma vez que como demonstrado o 

débito já fora quitado e por corolário lógico não subsiste o direito de cobrar 

pela reclamada. III - Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido autoral formulado pela parte reclamante em face da 

reclamada para DECLARAR quitado do contrato nº 4287.3903.10 e 

determinar a baixa das restrições bancárias junto à requerida referente a 

este contrato, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Por 

outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória. Publique-se. 

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). 

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: 8011108-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011108-27.2016.8.11.0007 REQUERENTE: IVANILDO RODRIGUES 

RAMOS REQUERIDO: IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME 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 – Preliminares a) Ilegitimidade Passiva 

Alega a reclamada em preliminar alega a sua ilegitimidade passiva sob o 

argumento confuso de ilegitimidade de correspondente bancário. Sem 

razão a alegação da reclamada, uma vez que a negativação hora 

discutida fora realizada em nome da reclamada. II – Mérito No mérito afirma 

o autor ter tido seu nome incluído em cadastro de inadimplentes em 

30/05/2016 no valor de R$ 100,00 (cem reais) em razão de débito, que 

embora tenha sido quitado com atraso, fora quitado em 03/03/2016. (ID: 

1827109). A reclamadas apresentou defesa alegando que agira no 

exercício regular do direito de credora uma vez que embora o autor tenha 

demonstrado o pagamento das parcelas o fizera em correspondente 

bancário e não houve o repasse do valor à reclamada. 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. Verifica-se que a ré não trouxe aos autos qualquer prova 

que refutasse as alegações e provas trazidas pela reclamante. Portanto, o 

nome da parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de 

crédito em razão de dívida já quitada, uma vez que não há qualquer 

contratação existente entre as partes. 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, mesmo que em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. 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$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 100,00 

(cem reais) objeto da negativação; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a 

quantia de R$ 7.000,00 (sete 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. 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. 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, 23 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: 1003175-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA BATISTA (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003175-88.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCELA APARECIDA 

BATISTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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, I, do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) 

Incompetência em razão da necessidade de produção de prova técnica: A 

preliminar de incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. II - 

Mérito Narra a parte autora que é consumidor da reclamada na Unidade 

Consumidora de n.º 6/956448-5 com média de consumo entre 151 kWh e 

372 kWh, e que, no entanto, a partir do mês de junho de 2016 as faturas 

passaram a vir cobrando 500 kWh. Em reclamação realizada 

administrativamente a reclamada fizera a revisão da fatura referente ao 

mês de junho sendo cobrada então a média de consumo. A reclamante 

realizou reclamação junto ao PROCON onde fora realizada a vistoria no 

equipamento sendo este retirado e enviado para perícia, no entanto, com a 

instalação de novo equipamento as faturas voltaram a constar a média 

normal de cobranças. Em sua defesa limitou a empresa ré em argumentar 

que ocorrera mero inconformismo não havendo qualquer irregularidade na 

unidade consumidora, sem, no entanto, trazer aos autos quaisquer 

documentos que comprovem tais alegações. Por se tratar de relação de 

consumo, deveria a requerida ter produzido prova no sentido de 

corroborar as alegações expendidas na peça de defesa. No presente 

caso, 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 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 parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos 

do art. 373, inciso I do NCPC e a reclamada não comprovou fato extintivo 
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ou modificativo do direito do reclamante, art. 373, inciso II do NCPC. Nas 

relações de consumo, por expressa disposição legal (artigo 22 do CDC), 

os prestadores de serviço têm o dever de executá-los com qualidade e de 

forma eficiente, sendo que a atuação fora destas condições caracteriza 

ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na prestação do serviço pela parte 

ré, uma vez que em razão de problemas na rede de alta tensão de sua 

responsabilidade foram causados diversos danos ao autor. Inegável, a 

necessidade do pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelo 

reclamante advindo dos dissabores e prejuízos sofridos. Em casos como 

este, o dano moral se dá in re ipsa, ou seja, independentemente da 

comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência 

de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do 

autor. Estando demonstrados os atos indevidos, o dano e o nexo de 

causalidade entre ambos, a parte autora prescinde especificar o seu 

prejuízo monetário, em se tratando de danos morais. E, no que diz respeito 

ao seu quantum, firmou-se entendimento, tanto na doutrina como na 

jurisprudência, que este valor ficará sempre a cargo do prudente arbítrio 

do julgador. Por fim fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DETERMINAR que a reclamada 

proceda a revisão das faturas dos meses de julho e agosto de 2016; b) 

CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três 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). c) TORNAR definitiva 

a tutela de urgência deferidas em ID n.º 10798039. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 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. 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, 26 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: 1000580-53.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO APARECIDO 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:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID 12053316, 12053348 e 

12053369, foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte 

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

intimação da parte recorrida do inteiro teor do recurso, para, querendo, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-78.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE BUENO SERGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FREITAS NEPOMUCENO (EXECUTADO)

ANA LUCIA FREITAS NEPOMUCENO (EXECUTADO)

A L F NEPOMUCENO COMERCIO DE VESTIDOS DE NOIVAS IMPORTADOS - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA RODRIGUES COSTA SANTOS OAB - RJ121133 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010111-78.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JEANE BUENO SERGIO 

EXECUTADO: BRUNO FREITAS NEPOMUCENO, A L F NEPOMUCENO 

COMERCIO DE VESTIDOS DE NOIVAS IMPORTADOS - ME, ANA LUCIA 

FREITAS NEPOMUCENO 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, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 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: 1002358-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002358-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VANILDA VIDAL REQUERIDO: 

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 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. Acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo passivo promovido pela 

parte demandada, devendo a presente passar a constar SKY SERVIÇOS 

DE BANDA LARGA LTDA. I – Mérito A autora afirma que é cliente da 

reclamada desde outubro de 2016, sempre pagando contas em média 

entre R$ 438,65(quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco 

centavos) e R$ 442,31 (quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e um 

centavos), e que no dia 13/02/2017 solicitara mais um ponto adicional, 

ponto este que nunca fora instalado, razão pela qual a autora cancelou a 

solicitação. Narra ainda que a partir do mês de março de 2017 houve um 

aumento em sua fatura referente à cobrança do ponto adicional que fora 

cancelado sem nunca ter sido instalado. Em que pesem as alegações da 

reclamada de que está exercício regular de direito, uma vez que houvera a 

regular prestação do serviço, a ré trouxe aos autos apenas imagens e 

extratos de suas telas sistêmicas, que por serem produzidas 

unilateralmente não podem ser aceitas como meio de prova, motivo pelo 

qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Por se tratar de 

relação de consumo, deveria a requerida ter produzido prova no sentido 

de corroborar as alegações expendidas na peça de defesa, sendo de 

responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores 

que busca cobrar de seus clientes. Nesse sentido: Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO 

SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar de 

forma cabal e definitiva que o autor solicitou o serviço de banda larga 

cobrado na fatura do telefone, procedente o pedido de declaração de 

inexistência de débito e de repetição do indébito. Dano moral verificado na 

medida em que, mesmo depois de reclamações, a companhia ré manteve a 

cobrança de serviços de internet banda larga. Valor da condenação 
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fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como 

observada a natureza jurídica da condenação e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios devidos a partir da 

sentença, porque mantido o valor nela estabelecido. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70030977664, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 28/10/2009) No presente caso, 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. Da análise dos documentos trazidos aos autos pode se 

concluir que tenha havido a cobrança mesmo tendo o autor contatado a 

empresa por diversas vezes. 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 parte 

autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, 

inciso I do NCPC e a reclamada não comprovou fato extintivo ou 

modificativo do direito do reclamante, art. 373, inciso II do NCPC. Nas 

relações de consumo, por expressa disposição legal (artigo 22 do CDC), 

os prestadores de serviço têm o dever de executá-los com qualidade e de 

forma eficiente, sendo que a atuação fora destas condições caracteriza 

ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na prestação do serviço pela parte 

ré ao continuar realizando cobranças por serviços que já fora cancelado. 

Inegável, a necessidade do pagamento de indenização pelo dano moral 

sofrido pelo reclamante advindo dos dissabores de ter sido cobrada de 

forma indevida e abusiva. Em casos como este, o dano moral se dá in re 

ipsa, ou seja, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo, 

bastando a demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar a ofensa 

ao íntimo do indivíduo na pessoa física do autor. O simples fato de o 

consumidor ser surpreendido pelas cobranças a maior pelo serviço 

prestado pela ré gera o dever de indenizar. Estando demonstrados os 

atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, a parte 

autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em se tratando de 

danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, firmou-se 

entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que este valor 

ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim fixo a 

indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Quanto ao pedido de 

restituição dos valores indevidamente pagos, entendo que deva ser 

concedido parcialmente, uma vez que a autora traz aos autos 

comprovantes de pagamentos que demonstrem serviços cobrados além 

do contratado apenas no montante de R$ 60,00 (sessenta reais). Registro 

que é incabível a repetição de indébito, porquanto não restou provada a 

má-fé da requerida em relação à cobrança indevida. II – Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente 

Código de Processo Civil para: a) DETERMINAR a revisão das faturas a 

partir do mês do mês de março de 2017, bem como que seja 

CANCELAMENTO da cobrança do ponto adicional; c) CONDENAR a ré a 

pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois 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). d) CONDENAR a ré no pagamento, em favor 

da autora, da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), referente à restituição 

dos valores indevidamente cobrados, acrescida de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir do desembolso. 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. 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, 23 de fevereiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011178-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENURA CRISTINA DA SILVA ROSSINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011178-44.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GENURA CRISTINA DA SILVA 

ROSSINI EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 6 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010017-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RODRIGUES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010017-96.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: KAREN MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: ADRIANO RODRIGUES DE FREITAS 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, 13 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011240-84.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011240-84.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MAURICIO MOREIRA DA SILVA 
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REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Retifique-se a autuação processual para 

cumprimento de sentença e para alterar o nome da parte exequente, que 

deverá constar Telefonica Brasil S.A. Após, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Tendo em vista que a parte executada 

também fora condenada ao pagamento das custas processuais, 

proceda-se de acordo com a CNGC. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 29 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: 1001799-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WANDELICE SILVEIRA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

EDITORA CARAS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001799-67.2017.8.11.0007 REQUERENTE: WANDELICE SILVEIRA PAES 

REQUERIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A., EDITORA CARAS 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 A autora afirma que firmou 

contrato com a reclamante referente a duas assinaturas de revistas, que 

desde o mês de fevereiro vem ocorrendo o débito em sua conta corrente 

referente a tais assinaturas sem que nunca estas tenham sido entregues, 

narrando ainda que já tentou resolver por diversas vezes o problema 

diretamente com a reclamada. Trouxe aos autos extratos bancários 

comprovando os débitos, bem como uma série de números de protocolos 

de atendimentos com as respectivas datas. Em que pesem as alegações 

da reclamada de que apenas efetua a cobrança dos valores contratados, 

sendo, portanto, legítimos e que ao tomar conhecimento da demanda 

efetuou o cancelamento dos contratos, a autora colaciona vários números 

de protocolos. Por se tratar de relação de consumo, deveria a requerida 

ter produzido prova no sentido de corroborar as alegações expendidas na 

peça de defesa, sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança 

e legitimidade dos valores que busca cobrar de seus clientes. Nesse 

sentido: Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS 

INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Não tendo a requerida se 

desincumbido do ônus de demonstrar de forma cabal e definitiva que o 

autor solicitou o serviço de banda larga cobrado na fatura do telefone, 

procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de 

repetição do indébito. Dano moral verificado na medida em que, mesmo 

depois de reclamações, a companhia ré manteve a cobrança de serviços 

de internet banda larga. Valor da condenação fixado de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, bem como observada a natureza jurídica 

da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros 

moratórios devidos a partir da sentença, porque mantido o valor nela 

estabelecido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 

70030977664, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 28/10/2009) No presente caso, 

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. Da análise dos documentos trazidos 

aos autos pode se observar que no mês de março de 2017 foram 

realizados 4 débitos no valor de R$ 14,40 (catorze reais e quarenta 

centavos) e 4 débitos no valor de R$ 41,60 (quarenta e um reais a 

sessenta centavos) cada; no mês de abril de 2017 foram realizados 2 

débitos no valor de R$ 14,40 (catorze reais e quarenta centavos) e 2 

débitos no valor de R$ 41,60 (quarenta e um reais a sessenta centavos) 

cada; no mês de maio de 2017 foram realizados 1 débito no valor de R$ 

14,40 (catorze reais e quarenta centavos) e 3 débitos no valor de R$ 

41,60 (quarenta e um reais a sessenta centavos) cada; e no mês de junho 

de 2017 foram realizados 2 débitos no valor de R$ 41,60 (quarenta e um 

reais a sessenta centavos) cada. O que leva a concluir que tenha havido 

diversas cobranças a cada mês, o que demonstra a falha na prestação do 

serviço por parte da Reclamada. 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 parte 

autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, 

inciso I do NCPC e a reclamada não comprovou fato extintivo ou 

modificativo do direito do reclamante, art. 373, inciso II do NCPC. Nas 

relações de consumo, por expressa disposição legal (artigo 22 do CDC), 

os prestadores de serviço têm o dever de executá-los com qualidade e de 

forma eficiente, sendo que a atuação fora destas condições caracteriza 

ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na prestação do serviço pela parte 

ré ao realizar diversas cobranças no mesmo mês, e ainda não realizar a 

entrega do produto contratado. Inegável, a necessidade do pagamento de 

indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos 

dissabores de ter sido cobrada de forma indevida e abusiva. Em casos 

como este, o dano moral se dá in re ipsa, ou seja, independentemente da 

comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência 

de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do 

autor. O simples fato de o consumidor ser surpreendido pelas cobranças 

a maior pelo serviço prestado pela ré gera o dever de indenizar. Estando 

demonstrados os atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre 

ambos, a parte autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em 

se tratando de danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, 

firmou-se entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que 

este valor ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim 

fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II – Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) DETERMINAR a devolução dos valores 

descontados da conta da reclamante no valor de R$ 614,40 (seiscentos e 

catorze reais e quarenta centavos); b) CONDENAR a ré a pagar à autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco 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 

- primeira cobrança indevida (Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias, caso nada seja requerido em 15 dias. 

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. 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, 20 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010679-31.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOSSA SENHORA APARECIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 26 de 578



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010679-31.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: MIRANDA & SOUZA LTDA - ME 

EXECUTADO: NOSSA SENHORA APARECIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA 

- ME Vistos. Perscrutando os autos, constato que o exequente requereu a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ao 

argumento de inexistência de bens penhoráveis (Id nº 10353626). Nos 

termos do artigo 135 do novo CPC, aplicável ao Juizado Especial Cível por 

força do artigo 1.062 do referido código, o sócio da pessoa jurídica deve 

ser citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis, motivo pelo 

qual determino a intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar nos autos a qualificação completa dos sócios. 

Apresentada a qualificação pelo exequente, CITEM-SE os sócios da 

empresa executada, para manifestarem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011259-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, para que apresente e 

deposite os títulos de crédito no cartório da secretaria dessa Vara.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SIEBERT UTSUNOMIYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PAGANOTTI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001694-90.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VITOR SIEBERT UTSUNOMIYA 

REQUERIDO: JESSICA PAGANOTTI DE OLIVEIRA Vistos. INTIME-SE a 

autora para, em cinco dias, manifestar no processo, visando o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito (art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001533-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HINGRID AYUMY NISHIMUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (REQUERIDO)

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

ANDERSON ALEXANDRINO CAMPOS OAB - SP267802 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001533-80.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HINGRID AYUMY NISHIMUTA 

REQUERIDO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, GLOBAL AR 

COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Incompetência do juizado especial Rejeito a preliminar 

arguida, na medida em que a perícia é desnecessária no caso em tela e de 

cunho protelatório. De qualquer forma, é necessário dizer que, 

compulsando atentamente o processo, percebe-se que a causa não é 

complexa, envolve exclusivamente a análise de direito e independe de 

perícia já que o produto foi encaminhado para a assistência técnica e 

houve apresentação de laudo. b) 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 tanto o fornecedor quanto o fabricante 

responder pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência da 

assunção de riscos da atividade. II – Mérito No mérito afirma a autora ter 

adquirido pela internet, no sítio eletrônico da primeira requerida um ar 

condicionado portátil fabricado pela requerida STR Comercial, no valor de 

R$ 2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais), contudo, o 

produto fora entregue sem o duto de exaustão, peça essencial ao seu 

funcionamento. Por esta razão a consumidora contatou a revendedora via 

internet e telefone, porém não obteve êxito na solução do empasse. 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 o comprovante da aquisição do 

produto ID n.º 8032100, de acordo com art. 373, inciso I do CPC. O ar 

condicionado 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 parte 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 da 

consumidora com a devolução do valor pago ou a troca do produto, 

retardando indevida e injustificadamente o dever jurídico definido no CDC. 

Situação desenhada no instrumento da demanda que encerra tribulação 

espiritual, já que ficou desprovida a consumidora de bem imprescindível à 

rotina diária. Ademais, além de não terem solucionado o imbróglio tão logo 

foram acionados, a inércia persistiu por mais de um ano, demonstrando 

total descaso com a parte autora. Em matéria de defeito no produto, 

tratando-se de relação norteada pelo CDC, os vários contatos mantidos 

pela consumidora com a revendedora 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 a consumidora obrigada 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: CONSUMIDOR. 

COMPRA PELA INTERNET. COMPUTADOR. ATRASO NA ENTREGA. VÍCIO 

DO PRODUTO. FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. CARÁTER DISSUASÓRIO. A autora logrou 

demonstrar a compra do produto, que não foi entregue dentro do prazo 

estipulado. Após a entrega, o computador apresentou defeitos, porquanto 

ausentes peças essenciais ao seu funcionamento. Pagamento à vista. 

Troca por produto em perfeitas condições de funcionamento, ocorrida 
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cerca de três meses após a compra (fls. 77/78). Dever de indenizar, a 

título de danos morais, diante do descaso da parte ré frente à 

consumidora, comprovado pela demora em solucionar o problema, bem 

como pela resistência oferecida nas vias administrativas. Quantum que 

não comporta reparos, pois fixado dentro dos parâmetros adotados pelas 

Turmas Recursais, em casos análogos, servindo ao atendimento do 

caráter dissuasório do instituto. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71002375723, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 24/03/2010) RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO 

DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE 

DISPENSAM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO COM 

BASE NO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO. 

VÍCIO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. SOLICITAÇÃO DE VISITA 

TÉCNICA. RÉ QUE SEQUER FOI À RESIDÊNCIA DA AUTORA PARA 

ANALISAR O PRODUTO. DESCASO COM O CONSUMIDOR. CABÍVEL A 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO APARELHO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. MERO DISSABOR COTIDIANO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS 

INICIAIS. (Recurso Cível Nº 71007490683, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

27/03/2018). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT. VERÃO. VÍCIO 

DO PRODUTO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 18, CAPUT, §1º, I, 

DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS EM SUBSTITUIR E 

INSTALAR O PRODUTO NOVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUE 

DETERMINA A OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DO PROJETO 

ARQUITETÔNICO MANTIDO PELO AUTOR. DANO MORALCONFIGURADO, 

DE FORMA EXCEPCIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO A FIM 

DE SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO 

AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007157712, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 28/03/2018). 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 

SPLIT. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. PRODUTO ENCAMINHADO PARA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM QUE O DEFEITO TENHA SIDO SOLUCIONADO. 

DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA PAGA, NOS TERMOS DO ART. 18, § 1º, 

II, DO CDC. (...) SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007526544, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 27/03/2018). Vale anotar que o 

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 procedeu a entrega do produto em perfeitas condições de uso e com 

todas as peças necessárias ao seu funcionamento, conclui-se que a 

parte autora faz jus à indenização por dano moral. 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 ar condicionado para os consumidores, que 

atinge os efeitos pedagógicos nas rés sem causar enriquecimento ilícito 

da parte autora. Por outro lado, no que atine ao dano material pretendido, 

em que pese trate o feito sobre relação de consumo, o que faz incidir as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, não resta a parte autora 

totalmente desincumbida de comprovar os fatos constitutivos do direito 

pleiteado, sobretudo quando tem penas condições de comprovar suas 

alegações. Com efeito, evola-se do documento de ID nº. 8032031 que o 

pedido fora realizado em 03/03/2016, e o pagamento ocorreu pelo cartão 

de crédito Visa final 6217, de titularidade de Vera Lucia do Carmo Chiodeli, 

em cinco vezes. Desse modo, tendo a ação sido ajuizada 05/06/2017, 

todas as parcelas poderiam estar vencidas e quitadas, entretanto, não 

fora comprovado o pagamento de nenhuma delas. No caso, além da 

compra ter sido efetivada com o uso de cartão de crédito de terceiro 

estranho à lide, o pedido de restituição dos valores deveria ter sido 

acompanhado dos respectivos comprovantes de pagamento das faturas, 

documentos que não foram trazidos aos autos. Nessa senda, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE 

PRODUTO PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. Restituição 

dos valores pagos. Descabimento, pois a comprovação pela parte ré do 

encaminhamento de estorno de valores do cartão de crédito afasta a 

verossimilhança das alegações da autora, especialmente quando não 

demonstrados os débitos realizados na fatura e o efetivo pagamento. (...) 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70071042121, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 27/10/2016). Não comprovado portanto o 

dano material suportado pela autora, tem-se que não merece prosperar. 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 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. De outro norte, julgo 

improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 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, 

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

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 164965 Nr: 1536-18.2018.811.0007

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 196-44.2015.811.0007

Código 121328

S E N T E N Ç A

VISTOS ETC.

Cuida-se de Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer com Pedido 

Liminar de Tutela de Urgência formulado por ZILDA DA PAZ CARVALHO 

em face de SOLANGE CAMILO

 O Juízo da Terceira Vara da Comarca declinou a competência, conforme 

fls. 19v/21.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando minuciosamente os autos em apreço, entendo que a extinção 

do feito é medida que se impõe. Vejamos.

Pois bem, em que pese os relatos contidos nos autos sobre a eventual 

ameaça, vislumbro que a mesma não comporta guarida, ante a míngua de 

maiores informações, bem como de maior suporte probatório, no qual será 

produzido no decorrer do inquérito policial.

De outro norte, quanto ao pedido de não aproximação da requerida em 

relação à autora, entendo que, no caso dos autos, poderão ser aplicadas 

medidas cautelares diversas da prisão, entretanto, durante a investigação 

ou instrução criminal, o que não é o caso dos autos.

Ainda, o mencionado pedido pode ser requisitado pela Autoridade Policial 

ou mediante requerimento do Ministério Público, o que não se caracteriza 

do feito em testilha.

Desta forma e sem maiores delongas, hei por bem extinguir o feito em 

análise.
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Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo, o que faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 587, I, do CPC.

Transitada em julgada, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Alta Floresta/MT, 02 de abril de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249985 Nr: 6161-41.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAK, JAPS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de guarda ajuizada por AILTON PORTELLA FONTES, 

em face de MARIA ANÍSIA KOEGUIRI E JONATAN AILTON PORTELLA 

SOUSA.

 2. A inicial veio instruída pelos documentos de fls. 09/24.

3. Às fls. 47/52 fora juntada petição de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

realizado no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos da Comarca de 

Barra do Garças, em que as partes se compuseram.

 4. O Ministério Público manifestou pela homologação judicial do termo (fl. 

54).

5. Desta forma, considerando que as partes são capazes, e devidamente 

resguardado o direito do menor, bem como o parecer ministerial encartado, 

HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 47/52, para que produza 

seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ”b” do 

CPC/2015.

6. SEM custas e honorários por se tratar de justiça gratuita.

 7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259430 Nr: 12491-54.2017.811.0004

 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: MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdASPdS, TFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

26, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266221 Nr: 16900-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozimon Dias de Jesus

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

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

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

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

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

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166712 Nr: 9259-10.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Silva de Oliveira Galvão, Wandeneia Martins de 

Jesus, Valentin Tadeu Oliveira Correa, Evandro Rosa dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

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

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

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

I, do CPC.

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

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

para sentença.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169376 Nr: 1438-18.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Joaquim Pacheco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Alves Vitor Trindade - 

OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

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

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

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

I, do CPC.

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177286 Nr: 11479-44.2013.811.0004

 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: Fertiverde Acreuna C. R. Produto Agropecuário Ltda

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

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

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

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

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

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

I, do CPC.

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

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

para sentença.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160405 Nr: 1005-48.2012.811.0004

 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: F. F. dos Santos Feitosa e Cia Ltda Me, Flávia 

Fernandes dos Santos Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele Mariana Franco de Campos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Determinada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, 

constatou-se ela não reside mais no endereço informado na inicial (fl.59 E 

61.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Verifico que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da parte 

requerente, contudo, não foi possível sua concretização, uma vez que no 

endereço informado ela não foi encontrada, conforme consta do AVISO 

DE RECEBIMENO “recusado”. Assim, a parte requerente descurou da sua 

obrigação processual de atualizar o seu endereço, conforme art. 274, 

parágrafo único, CPC/2015, in verbis:

“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.”

DISPOSITIVO

7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

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

necessárias.

9. CUSTAS pelo requerente.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95654 Nr: 563-53.2010.811.0004

 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 Marsango

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Monteiro Araújo 

- OAB:MT 8.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

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

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

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

I, do CPC.

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

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

para sentença.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157794 Nr: 10257-12.2011.811.0004

 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: FESSP - Federação Sindical dos Servidores Públicos do 

Estado de Mato Grosso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno José Ricci Boaventura - 

OAB:9.271-MT

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

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

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

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

I, do CPC.

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

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

para sentença.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152511 Nr: 3353-73.2011.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezau Povoas Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 152 para CONVERTER a 

presente ação de conhecimento em AÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos 

dos arts. 4º e 5º do Decreto-Lei 911/69 c/c o art. 329, I, CPC/2015. 7. 

PROCEDA-SE às anotações necessárias no Sistema Apólo e 

RETIFIQUE-SE a capa dos autos.8. Dando prosseguimento ao feito, 

DETERMINO a CITAÇÃO do executado para pagar o débito de folhas 154v, 

em 03 (três) dias (art. 829, do CPC/2015), o valor da dívida apresentada, 

ou oferecer bens à penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, 

nos termos do §2º, do artigo supracitado.9. Verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado, na forma do art. 841, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma 

legal.10. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 
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independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914), no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915), contados na forma do art. 231, do Códex 

Civil. 11. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente 

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

execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante 

em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916).12. FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da execução, os quais deverão ser arcados pelo 

executado. No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, 

REDUZO os honorários advocatícios pela metade (art. 827, § 1º do 

CPC/2015).13. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209785 Nr: 9442-73.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Ferreira Barbosa Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Neffe Queiroz Arantes 

- OAB:15686/MS, Frederico Queiroz Arantes - OAB:15002/ms

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o requerido foi citado via edital (fl. 44) e 

permaneceu inerte, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para, na 

qualidade de curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com 

fundamento no artigo 72, II, CPC/2015.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, querer os atos necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.]

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256576 Nr: 10593-06.2017.811.0004

 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: W. da Silveira & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wisamara Oliveira da Silva - 

OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. ACOLHO o pedido de fls. 54 e, por conseguinte, DETERMINO a citação 

da parte requerida, por carta (AR), no endereço mencionado, ante a 

diligência negativa de citação de fls. 51.

 2. Ademais, DESIGNO a audiência de conciliação/mediação para o dia 20 

DE JUNHO DE 2018, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), uma 

vez que preenchidos os requisitos do art. 362, II, do CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154819 Nr: 6533-97.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Alves, Nezy da Silva Lima Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Medeiros da Cruz, Cibele Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

1.INDEFIRO o pedido retro, porque a sentença já transitou em julgado, não 

cabendo mais discussão acerca da execução.

2.ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168368 Nr: 11432-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glauciane Junqueira Rossato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Centro - Oeste Tocantins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cristina Borges - 

OAB:SP 114.460, Anderson Adiel Postal - OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:13654/MT, Gilberto Badaró de Almeida Souza - OAB:BA 22.772, 

Lídia Fátima de Melo Fernandes Rosa - OAB:MT 5.043

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 394/396, são 

tempestivos. Outrossim, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerido, via DJE, para que, querendo, se manifeste acerca de referidos 

embargos no prazo de 5 dias.

_______________________________

Nilcelaine Tófoli

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257013 Nr: 10866-82.2017.811.0004

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

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 Monitórios de folhas 98/105, no prazo 

de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187317 Nr: 8141-28.2014.811.0004

 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: J. F Rego - ME, Alex Teixeira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Oliveira da Silva - ME, Verdurão Taqueri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 201463 Nr: 4654-16.2015.811.0004

 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: Alvaro Mendes Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Rezende - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 188434 Nr: 9028-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elda Brito Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 167372 Nr: 10164-15.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleyson Costa Cruz

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MS/ 6.835

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246546 Nr: 3891-44.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa - EPP, Bolivar Rezende 

Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO 

CORBUCCI, para devolução dos autos nº 3891-44.2017.811.0004, 

Protocolo 246546, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259715 Nr: 12700-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdSM, LÁdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nohana Moraes de Oliveira - 

OAB:47.203

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO RAFAEL DE 

JESUS COSTA NASSER, para devolução dos autos nº 

12700-23.2017.811.0004, Protocolo 259715, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164868 Nr: 6759-68.2012.811.0004

 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: Edrone José de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilda Ferreira de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WMARLEY LOPES 

FRANCO, para devolução dos autos nº 6759-68.2012.811.0004, Protocolo 

164868, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237305 Nr: 14314-97.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Arruda Andrade, Marcelo Arruda de 

Andrade, Mauricio Arruda de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloísio Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio 

Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ DA CUNHA, 

para devolução dos autos nº 14314-97.2016.811.0004, Protocolo 237305, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207812 Nr: 8199-94.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Ferreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Estradeiro Ltda, Rogerio Jesus 

Ribeiro, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Manoel Mazzutti Neto - OAB:16647/MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 8199-94.2015.811.0004, 

Protocolo 207812, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260610 Nr: 13356-77.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMdJ, AMdJ, UMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NÁDIA NAYARA 

NARDES FARIAS, para devolução dos autos nº 13356-77.2017.811.0004, 

Protocolo 260610, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258282 Nr: 14301-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRIER REFRIGERAÇÃO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COSTA PEREIRA DE SOUZA - ARAXINGU 

TRANSPORTES E LOGISTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LOUZADA CARPENA - 

OAB:46582
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THALITA BARBOSA 

DE SOUZA LUZ, para devolução dos autos nº 14301-64.2017.811.0004, 

Protocolo 258282, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104417 Nr: 9419-06.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio dos Santos Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

9419-06.2010.811.0004, Protocolo 104417, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31688 Nr: 107-50.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Afonso Freitas Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 107-50.2003.811.0004, Protocolo 

31688, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179751 Nr: 1717-67.2014.811.0004

 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: Alessandra Aparecida Marçal Franco

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 1717-67.2014.811.0004, Protocolo 

179751, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84195 Nr: 7392-21.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola de 1º Grau Casinha do Saber S/C Ltda - 

24.990.137/0001-07

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 7392-21.2008.811.0004, Protocolo 

84195, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94888 Nr: 8651-17.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Nunes Lima Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 8651-17.2009.811.0004, Protocolo 

94888, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224911 Nr: 5846-47.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan José de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 5846-47.2016.811.0004, Protocolo 

224911, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224906 Nr: 5841-25.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Sergio Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 5841-25.2016.811.0004, Protocolo 

224906, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248122 Nr: 4959-29.2017.811.0004

 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 Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 4959-29.2017.811.0004, Protocolo 

248122, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224303 Nr: 5484-45.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandoval Gomes Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 5484-45.2016.811.0004, Protocolo 

224303, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100652 Nr: 5655-12.2010.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 5655-12.2010.811.0004, Protocolo 

100652, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235488 Nr: 13069-51.2016.811.0004

 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: Admilce Campos

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

Ângelo de Farias

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 13069-51.2016.811.0004, Protocolo 

235488, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173724 Nr: 6940-35.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. D. Oeste Eletro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 6940-35.2013.811.0004, Protocolo 

173724, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96325 Nr: 1249-45.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Diniz Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 1249-45.2010.811.0004, Protocolo 

96325, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209489 Nr: 9221-90.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 9221-90.2015.811.0004, Protocolo 

209489, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58660 Nr: 2043-08.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOGARÇAS VEICULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 2043-08.2006.811.0004, Protocolo 

58660, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80228 Nr: 3573-76.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Afonso Freitas Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 3573-76.2008.811.0004, Protocolo 

80228, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92943 Nr: 6727-68.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walteir Francelino Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 6727-68.2009.811.0004, Protocolo 

92943, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63105 Nr: 6173-41.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:17.796/A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIHNDY KELLY 

BIANQUINI, para devolução dos autos nº 6173-41.2006.811.0004, 

Protocolo 63105, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232864 Nr: 11114-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Rubia Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483, Patrícia Kretschmer dos Santos - OAB:18.417/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 
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RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIHNDY KELLY 

BIANQUINI, para devolução dos autos nº 11114-82.2016.811.0004, 

Protocolo 232864, 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.: 258535 Nr: 11835-97.2017.811.0004

 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: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O

 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/intimação, no valor de R$ 18,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 48 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266233 Nr: 16910-20.2017.811.0004

 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: Elidia Divina Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado, Silvia Ramos Nascimento, 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: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 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, 

João Jackson Vieira Gomes - OAB:20.239, Leonardo André da 

Mata - OAB:MT 9.126, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O 

- MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Impulsiono os presentes autos para nos termos da decisão de folhas 41, 

proceder a intimação dos requeridos/herdeiros, por seus advogados, para 

dizerem se concordam com o pedido de pagamento feito pelo credor, nos 

termos dos arts.642 e seguintes do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191218 Nr: 11186-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Humberto Nogueira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Anoto que a decisão de fls. 218/224 apreciou as questões arguidas pelas 

partes, inclusive o pedido de fls. 208/210, tendo recebido a impugnação. 

Posto isso, incabível o acolhimento dos embargos11.Diante o exposto, 

CONHEÇO os embargos de declaração, pois tempestivos e lhes NEGO 

PROVIMENTO para manter a decisão de fls. 218/224.12.Cumpra-se a 

decisão de fls. 218/224. 13.Intime-se. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167874 Nr: 10759-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleição 2012 Ailton Alves Teixeira, Ailton Alves Teixeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Jose Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13604-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Certifico que conforme dito na petição de folhas 200, último paragráfo, 

não veio anexado o comprovante de recolhimento das custas finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255819 Nr: 10115-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

dos Vestuários e Confecções

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Farias Santos Ltda, Wanderlei 

Farias Santos, Laura Beatriz Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, FERNANDO SALDANHA FARIAS - OAB:15.512, JOÃO 

RICARDO ARRAES QUEIROZ - OAB:24.325-MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a manifestação dos executados de 

fls. 59/110 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, se manifeste 

nos autos e requeira o que de direito.

__________________________________

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69910 Nr: 3335-91.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Alves Neto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salomão Lino Ribeiro

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

Dolzan - OAB:6.515/MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado do autor de que 

os presentes autos estão à sua disposição para carga.

_________________

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269310 Nr: 529-97.2018.811.0004

 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: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra de Sousa Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO movida entre as partes já qualificadas 

nos autos.

CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para 

audiência de CONCILIAÇÃO que DESIGNO PARA O DIA 09 DE MAIO DE 

2018, ÀS 12h00min (horário oficial de Mato Grosso).

 Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 
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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.

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.

 Cite-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252202 Nr: 7810-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elinei Santos da Luz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Emivaldo José Alves, Maria dos 

Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:23337/O, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, CRISTIANO DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divino Pereira de Sousa - 

OAB:5830/MT

 PROCESSO Nº 7810-41.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 252202

 SENTENÇA

Trata-se de ARROLAMENTO COM CONCESSÃO DE LIMINAR dos bens 

deixados por EMIVALDO JOSÉ ALVES, proposto por ELINEI SANTOS DA 

LUZ PEREIRA em face de MARIA DOS SANTOS ALVES.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado no 

termo à fls. 60/64, pugnando, assim, sua homologação. À fls. 65, fora 

proferido despacho por este Juízo, determinando que as partes 

esclarecessem, com respectiva juntada de certidão de óbito, se o genitor, 

cujos bens são vindicados na demanda, é pré-morto.

 Juntados o documento exigido, a representante do espólio manifestou, à 

fls. 67/68, pela consideração do acordo entabulado, pedindo, desse modo, 

que o mesmo seja homologado com suas consequências jurídicas.

Vieram-me os autos para deliberação quanto ao acordo firmado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fls. 60/64, a fim de que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 40.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 27 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267781 Nr: 17862-96.2017.811.0004

 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: Gleisom Pereira de Oliveira, Breones Alves de Oliveira, 

Elker Jessika Rosa Porfirio, Francisco Alves de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Dantas de Araujo e Cia Ltda, Fran Karlos de 

Oliveira, Maria Luzimar de Oliveira, Krislian Layson de Oliveira, Tiago Alves 

de Oliveira, Joseilton Dantas de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42432/DF, João Batista Cardoso Rodrigues - OAB:56358/DF

 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 Dr. Ricardo Borges Leão Junior, para que devolva os autos na 

Secretária, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103854 Nr: 8857-94.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvani Schalemberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Rodrigues de Figueiredo Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 PROCESSO CÓD. 103854

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Elvani Schalemberger 

em desfavor de A.C. Rodrigues de Figueiredo Me.

Deferido o requerimento de fls.114 e realizada a busca de ativos em nome 

do executado, via sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, conforme 

comprovante anexo.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se a exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão do feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226392 Nr: 6712-55.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melchiades Negro Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos, tendo em vista que foi efeuado apenas R$ 18,00 (dezoito 

reais), e são dois atos a srem cumpridos: penhora e demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188465 Nr: 9048-03.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evânio Paulino Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 9048-03.2014.811.0004 – CÓDIGO: 188465

Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para promover o andamento do 

feito, dentro de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 163888 Nr: 5571-40.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSN, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS, DMdF, LLM, SLLM, ALM

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

OAB:MT 15.835, Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - 

OAB:13.613/O, CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - OAB:18.582/O, 

PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - OAB:20.350/O, VINICIUS 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:28.789/O

 Cuida-se de pedido de investigação de paternidade “post mortem”, 

proposta por Alaor Joaquim Santana Neto, representado por sua genitora 

Eliana Dias Santana. Houve expedição de carta precatória ao Juízo de 

Aruanã/GO, a fim de realizar a exumação e coleta de material genético do 

falecido, fl. 59. Com o retorno da missiva, houve informações de que o 

corpo foi sepultado em Britânia. Assim, a parte requerida solicitou a 

expedição de novo mandado para exumação do corpo, fls. 108. É o 

relatório.

Analisando as informações contidas nos autos, bem como a certidão de 

óbito de fl. 19, atesto que o falecido foi sepultado na cidade de 

Britânia/GO, consistindo erro à missiva encaminhada à Aruanã.

Desta feita, a fim de realizar a solução da demanda, bem como dirimir a 

questão da paternidade do requerente atribuída ao requerido, é 

necessário a expedição de nova carta precatória, para proceder a 

exumação cadavérica, para realizar o exame de DNA do falecido.

Diante do exposto,

Decido:

I – Defiro o pedido retro e determino a expedição de carta precatória ao 

Juízo de Britânia/GO, para realizar a exumação e coleta do material 

genético do falecido Raimundo Aparecido Martins Freitas, devendo o 

procedimento ser realizado pela Polícia Técnica daquele Estado, com 

posterior envio do material à este Juízo, para encaminhamento ao 

laboratório para proceder a realização do exame de DNA.

 II – Com o retorno da missiva, intimem-se as partes para, em 05 dias, se 

manifestarem.

 III – Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71836 Nr: 5095-75.2007.811.0004

 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: Pollyanna Lopes Cançado Cortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabeth Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 

12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254728 Nr: 9429-06.2017.811.0004

 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: Thiago Teixeira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilucia da Silva Domiciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirley Vaz de Oliveira - 

OAB:48387/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TEIXEIRA GUIMARÃES 

- OAB:21.665/O

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236537 Nr: 13819-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244475 Nr: 2378-41.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Salto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a, W. G 

Ferreira Automóveis - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, Ivo Silveira 

da Rosa - OAB:OAB/MT 17.929, Jose Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13604-A/MT

 Certifico que na certidão de publicação do despacho de folhas 100 não 

saiu o nome do(a) advogado(a) da parte requerida W. G. Ferreira 

Automóveis - EPP, motivo pelo qual, neste ato, procedo à intimação 

dele(a), Dr(a) Alexandre Santana da Cunha, OAB/MT: 6.775-A, Dra. Bruna 

Santos Carvalho, OAB/MT: 19.963/O e Dr. Ivo Silveira da Rosa, OAB/MT: 

17.929, abaixo transcrita(o): "VISTOS. 1. Trata-se de pedido de Ação 

Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposto pelo autor Marcelo 

Salto em face de Banco Bradesco Financiamento S/A. 2. Intimados a 

especificar as provas que pretendem produzir, o requerente postulou pela 

prova testemunhal. Para que não haja duvidas quanto ao ocorrido, designo 

para o dia 22 de maio de 2018 às 14h00m (MT), audiência de instrução e 

julgamento. 4. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar rol de testemunhas, devidamente qualificadas. 5. Ademais, em 

razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro princípio 

constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 45, de se 

assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da conciliação, 

saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma ocasião da 

audiência acima designada será oportunizada as partes nova tentativa de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261759 Nr: 14105-94.2017.811.0004

 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: VSdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Alimentos e Regulamentação de Visitas proposto por Valdenir Soares de 

Freitas em face de Fabiana Nunes Siqueira.

2. Ás fls. 24, fora designado audiência de conciliação e mediação, na qual 

restou infrutífera, pois não houve o comparecimento da requerida, tendo 

em vista que não se tinha informação sobre a carta precatória expedida.

3. Ás fls. 33/39 a parte requerida apresentou contestação.

4. Às fls. 45/46 a parte autora apresentou impugnação.

5. Os autos foram remetidos ao Ministério Público, no qual solicitou a 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme fls. 48/49.

6. Sendo assim, nota-se há necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 2018 às 14h00m (MT).

8. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar rol de 

testemunhas, devidamente qualificadas.

9. Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento 

verdadeiro princípio constitucional processual, inserido pela Emenda 

Constitucional 45, de se assegurar economia e celeridade por meio de 

tentativa da conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na 

mesma ocasião da audiência acima designada será oportunizada as 

partes nova tentativa de conciliação.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 241623 Nr: 394-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio de Jesus Rodrigues da Silva, Jhonatan 

Henrique Souza Ramos, Diego Borges França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, EDUARDO AZEVEDO GOMES - 

OAB:17996/O, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Assim, inexistindo ocorrência de fatos supervenientes que alterem as 

condições fáticas e jurídicas ou fator relevante gerador da segregação 

não mais subsista, esta deve ser mantida.No mais, e principalmente, 

impõe-se a aplicação da súmula 52/STJ.2)Dispositivo:a)Indefiro o pedido 

de revogação de medida cautelar de monitoramento eletrônico a Diego 

Borges Franças.b)Vistas à Defensoria Pública, para alegações 

finais.c)Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 27.03.2018Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 224513 Nr: 5628-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Azeredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 1. Após a promoção ao regime semiaberto, fls. 113 na data de 

12.11.2013, a reeducanda efetuou regularmente o comparecimento mensal 

e não cometeu novos crimes.

2. Como o comportamento é tendente para o cumprimento integral da pena 

e dado que o término da pena está razoavelmente próximo (27.11.2021), 

conforme cálculo de fl. 106, defiro o pedido de fl. 140/140-v, autorizando 

que a reeducanda compareça na forma bimestral em juízo, considerando 

que a residência na referida localidade está comprovada em fl. 132-v.

3. Aguarde-se o cumprimento da pena.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271363 Nr: 1867-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Firmino de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxuel Valadão Andrade - 

OAB:17296

 Ante o exposto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, 

sem alteração da situação fática anterior, indefiro o pedido de revogação 

de prisão preventiva do réu Cleber Firmino de Menezes. [...] Superada a 

preliminar arguida pela defesa, designo o dia 11.04.2018, às 12:15 horas 

(horário oficial de Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e 

julgamento.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.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).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).No mais, quanto ao pedido de requisição de informações 

médicas e psicológicas ao Sistema Prisional, bem como ao CAPS, entendo 

incabível, uma vez que a defesa não comprovou a impossibilidade de 

acesso aos referidos relatórios. Além disso, cabe à defesa, a juntada de 

documentos e justificações que embasem suas alegações, razão pela 

qual indefiro o pedido de expedição de ofício, requerido pela 

defesa.Ciência ao Ministério Público e ao procurador constituído pelo 

réu.Intime-se e se cumpra com a máxima urgência por se tratar de 

procedimento com réu preso.Barra do Garças/MT, 23 de março de 

2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito em subst. legal

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000477-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Analisando os autos nota-se que a parte autora qualificada na exordial 

trata-se de Daniel Mendes Ribeiro Junior, contudo junto ao sistema PJe foi 

cadastrado como parte a pessoa de Divino Soares da Silva. Assim sendo, 
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antes de apreciar a tutela requerida, DETERMINO seja intimada o douto 

causídico que representa os interesses da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclareça o equívoco ora apresentado, sob 

pena de indeferimento da inicial. 2. Igualmente verifico que a petição inicial 

foi direcionado ao juízo da Comarca de Sinop/MT, sendo de bom alvitre 

registrar que esta cidade não integra o polo desta Comarca de Barra do 

Garças/MT, eis porque, com fulcro na inteligência extraída do art. 317, c/c 

art. 321, do CPC, ORDENO seja intimada a parte autora, para que emende 

a inicial, sob pena de indeferimento da inicial 3. Alfim, não bastasse os 

equívocos acima mencionados, olvidou-se a parte autora de aportar aos 

autos comprovante de endereço em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, de tal sorte que deverá juntar, em 15 (quinze) dias, 

indigitado documento, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 4. Intime-se. 5. DETERMINO a imediata 

suspensão da audiência de conciliação eventualmente aprazada. 6. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FIGUEIRA MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA 1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Pois bem, no caso sub examine verifica-se de plano a 

incompetência desta justiça especializada, sobretudo porque colima a 

parte autora a declaração de inexistência do débito no importe de R$ 

33.294,31 (trinta e três mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e um 

centavos), bem como requer a condenação da parte requerida em danos 

morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que por simples 

cálculo aritmético suplanta o teto desta justiça especializada. De bom 

alvitre destacar que o magistrado ao receber a demanda pode e deve, 

ainda que não argüida preliminar de incompetência em razão do valor da 

causa, analisar se tem competência para decidir a causa, isso porque se 

trata de competência absoluta, podendo ser reconhecida, a pedido ou de 

ofício, em qualquer momento. 3. É cediço que há dois limites de alçadas 

para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários 

mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou assistido por 

advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou 

representado por causídico. 4. Nas causas ajuizadas no Juizado Especial 

incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por ser esta a regra geral 

e não haver nenhuma exceção, qualquer outra interpretação feriria 

frontalmente o princípio de que as exceções devem ser interpretadas 

restritivamente. Dispõe o art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil: 

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 5. No caso em 

apreço, evidentemente está sendo discutido todo o contrato, pois o autor 

requer seja rescindida a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, 

o valor da causa deve ser o valor do contrato, somados com o pedido de 

dano moral, consoante o artigo alhures grafado. Nesse sentido já se 

orientou a Turma Recursal do Estado de Mato de Grosso, in verbis: 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. VALOR 

DA CAUSA. ARTIGO 259, V DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA 

DO BEM. PRETENSÃO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

Conforme regra do artigo 259, V do CPC, quando a lide tiver objeto a 

existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio 

jurídico, o valor da causa será correspondente ao valor do contrato. Parte 

requerente que pretende a entrega do bem adquirido da parte requerida, 

cujo valor ultrapassa o teto desta Justiça Especializada. Quantificado em 

valor superior àquele estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95 

o valor do bem que a parte requerente pleiteia que lhe seja entregue, resta 

configurada a incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Por se 

tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser 

reconhecida de ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada 

e reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais pra julgar 

a lide. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

120068720138110006/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015) grifei 6. Frente ao exposto, 

levando-se em consideração que o valor do contrato em discussão, 

aumentado com o requerimento de danos morais torna-se superior a 40 

(quarenta) salários mínimos, por se tratar de matéria de ordem pública, 

reconheço, de ofício, a incompetência deste Juizado Especial, e, por 

consequência, julgo extinto este feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 51, II da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, caso comprove a 

competência da via ora eleita. 7. Sem custas processuais. 8. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações de 

necessárias. 9. Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intimem-se. 12. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio e contemporâneo a data do manejo da ação, sob pena de 

extinção do feito. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. 

Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, 

faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO RECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

1. Cuida-se de ação indenizatória por danos morais c/c pedido de tutela 

provisória de urgência orquestrada por Claudio Roberto Rech em desfavor 

do Banco do Bradesco Cartões S.A em litisconsórcio com Pernambucanas 

Financiadora S.A. Em síntese, alega a parte autora que tomou ciência de 

que seu nome está com restrições junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, porém desconhece a dívida. 2. Afirma que após verificar o extrato 

de negativação foi possível aferir haver duas negativações 

pretensamente indevidas, uma realizada pelo Bradesco Cartões e a outra 

efetuada pela Pernambucanas Financiadora S.A. Vocifera que contatou 

as requeridas oportunidade em que foi informado ter sido adquirido um 

cartão junto a Casas Bahia, sendo ainda realizada compras nesta com filial 

em Goiânia/GO. 3. Ocorre que, a parte autora esbraveja nunca ter 

realizado tais compras, razão pela qual requer a concessão da tutela 

provisória de urgência, bem como a condenação por danos morais em 

razão da hipotética negativação indevida. 4. Em que pese dispensável o 

relatório é a síntese do necessário. 5. Como cediço, o magistrado, 

conforme o princípio da congruência, deve se ater aos limites da lide, 

balizados pela causa de pedir e pelo pedido, de tal sorte que se o juiz 

condena parte que não integra a relação processual ocorre julgamento 

extra petita. No caso dos autos, muito embora a parte autora tenha 

colocado a Pernambucanas Financiadora S.A no polo passivo da lide, 

compreendo que a inicial veio despida de elementos que indicassem ser 

esta parte legitima para figurar no indigitado polo. Isso porque, 

depreende-se dos autos que a pretensa dívida foi realizada junto a Casas 

Bahia, bem como o cartão foi expedido mediante autorização do Banco do 

Bradesco, afastando o liame entre a segunda requerida (Pernambucanas 

S.A) e a primeira (Banco do Bradesco cartões S.A). 6. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 139, IX, c/c art. 317, c/c art. 321, todos do CPC, 

DETERMINO à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 
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inicial, demonstrando a legitimidade da requerida Pernambucanas S.A para 

figurar no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito tão 

somente em relação a esta. Igualmente, no lapso temporal 

retromencionado, deverá juntar aos autos comprovante de negativação 

devidamente expedido pelo SPC ou SERASA, contendo o memorial 

descritivo completo do cadastro da parte autora. 7. Intime-se. 8. 

DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 9. Expeça-se o necessário. 10. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA CARVALHO ASSIS OAB - MT15740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALIBIO KLEIN (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SOARES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito com pedido de 

tutela provisória, conquanto a parte autora aduz que, o valor mensal das 

suas faturas de energia elétrica estão sendo acrescidas de ICMS cobrado 

sobre o valor total da conta, incluindo nesse cálculo os valores 

correspondentes à Tarifa do Uso de Sistema de Transmissão (TUST) e 

Tarifa do Uso do Sistemas de energia elétrica (TUSD), o que 

consubstancia cobrança ilegal, uma vez que referido imposto deve incidir 

tão somente sobre o valor atinente à energia elétrica efetivamente 

consumida, de sorte que, requer initio litis a suspensão das referidas 

cobranças. 2. É o relato em apertada síntese. 3. Inicialmente, observando 

que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual Civil, 

especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não sendo 

caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando patente a 

falta das condições da ação e ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a vestibular dando continuidade à atividade jurisdicional deste 

juízo. 4. No caso em apreço, apesar de haver entendimento no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça de que as tarifas de “TUSD” e “TUST” não 

incorporam a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de 

energia elétrica, porquanto não se trata de circulação de mercadoria, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – conforme se verifica do 

ofício circular 18/2017 – entendeu que com o deferimento das liminares 

está ocorrendo, aparentemente, grave lesão aos cofres públicos, de tal 

sorte que poderá acarretar o periculum in mora inverso, uma vez que as 

decisões estão pondo em risco a ordem pública e econômica do ente 

público. 5. Sendo assim, em conformidade com o mencionado ofício, 

encontram-se suspensas as liminares que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, eis porque, POSTERGO a análise do 

pedido de tutela provisória até deliberação judicial superior. 6. DEFIRO a 

parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 7. A demanda não reclama a realização da audiência prevista 

no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública 

por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse 

isto, a presente comarca não conta com representante da Procuradoria do 

Estado de Mato Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida 

audiência com o rigor literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao 

erário, diante de um quadro fático até então inviabilizador da sua 

aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa?. (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 8. Deste modo, determino seja a parte requerida citada para 

apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão 

dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso temporal, 

com ou sem a peça de redarguição. 9. Cite-se a parte requerida 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 10. Expeça-se o 

necessário. 11. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE MILHOMEM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/05/2018 Hora: 15:40 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE MILHOMEM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

1. Certo é que, em regra, a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JODES RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/06/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JODES RODRIGUES SILVA (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 
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para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/06/2018 Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAIRO OLON DIAS (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 

06/06/2018 Hora: 15:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001945-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMILSON JOAQUIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CASTRO E SILVA OAB - MT17985/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

1-Prima facie, antes de deliberar quanto ao pedido de tutela provisória, de 

bom alvitre anotar breves ponderações a respeito da possiblidade de 

tutela antecipada em face da Fazenda Pública. A Lei 9.494/1997 ao 

disciplinar sobre a aplicação da tutela provisória contra a Fazenda Pública, 

assim dispôs: “Art. 1° Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 

e 461 do Código de Processo Civil, o disposto nos arts. 5° e seu paragrafo 

único e art. 7° da Lei n° 4.348, de 26 de junho de 1964, e no art. 1° e seu § 

4° da Lei n° 5.21, de 09 de junho de 1966, e nos arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 

8.437, de 30 de junho de 1992.” 2- Ocorre que em datas pretéritas haviam 

discussões no meio jurídico nacional acerca da hipotética possibilidade de 

concessão da mencionada tutela contra a Fazenda Pública, bem como no 

que toca a (in)constitucionalidade do referido artigo, de tal sorte que se 

fez necessário bater as cancelas da Corte Suprema. Assim, o Pretório 

Excelso ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade 4 DF, declarou 

constitucional o dispositivo legal, apregoando a possibilidade de aplicação 

das tutelas antecipadas em desfavor da Fazenda Pública. Corroborando, 

trago à baila o informativo 522 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Em 

conclusão, o Tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em 

ação declaratória de constitucionalidade, proposta pelo Presidente da 

República e pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 

para declarar a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97 ("Aplica-se à 

tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil 

o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966, e 

nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.") - v. 

Informativo 167. Entendeu-se, tendo em vista a jurisprudência do STF no 

sentido da admissibilidade de leis restritivas ao poder geral de cautela do 

juiz, desde que fundadas no critério da razoabilidade, que a referida 

norma não viola o princípio do livre acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, 

XXXV). O Min. Menezes Direito, acompanhando o relator, acrescentou aos 

seus fundamentos que a tutela antecipada é criação legal, que poderia ter 

vindo ao mundo jurídico com mais exigências do que veio, ou até mesmo 

poderia ser revogada pelo legislador ordinário. Asseverou que seria uma 

contradição afirmar que o instituto criado pela lei oriunda do poder 

legislativo competente não pudesse ser revogada, substituída ou 

modificada, haja vista que isto estaria na raiz das sociedades 

democráticas, não sendo admissível trocar as competências distribuídas 

pela CF. Considerou que o Supremo tem o dever maior de interpretar a 

Constituição, cabendo-lhe dizer se uma lei votada pelo Parlamento está ou 

não em conformidade com o texto magno, sendo imperativo que, para isso, 

encontre a viabilidade constitucional de assim proceder. Concluiu que, no 

caso, o fato de o Congresso Nacional votar lei, impondo condições para o 

deferimento da tutela antecipada, instituto processual nascido do 

processo legislativo, não cria qualquer limitação ao direito do magistrado 

enquanto manifestação do poder do Estado, presente que as limitações 

guardam consonância com o sistema positivo e fundações de direito 

público, alcançando até mesmo os embargos do devedor julgados 

procedentes, no todo ou em parte, contra a Fazenda Pública, não se 

podendo dizer que tal regra seja inconstitucional. Os Ministros Ricardo 

Lewandowski, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie e Gilmar Mendes 

incorporaram aos seus votos os adendos do Min. Menezes Direito. 

Vencido o Min. Marco Aurélio, que, reputando ausente o requisito de 

urgência na medida provisória da qual originou a Lei 9.494/97, julgava o 

pedido improcedente, e declarava a inconstitucionalidade formal do 

dispositivo mencionado, por julgar que o vício na medida provisória 

contaminaria a lei de conversão. ADC 4/DF, rel. orig. Min. Sydney 

Sanches, rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, 1º.10.2008. (ADC-4) 3- 

Outrossim, em que pese tenha sido declarado constitucional o referido 

disposto legal é vedado ao julgador conceder initio litis, seja em mandado 

de segurança, ou até mesmo em ação cognitiva as mencionadas tutelas 

que se referem: (a) reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens 

pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) 

esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga 

respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 4- 

Assim sendo, volvendo-me ao caso em tela e aos argumentos vertidos na 

peça inaugural, tenho que o caso não comporta a antecipação da tutela, 

vez que conforme restou demonstrado acima é expressamente vedada a 

concessão de tutela antecipada que tenha por objeto a reclassificação ou 

equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza, nos termos do que prevê 

a lei nº 9.494/97. 5- Acerca do tema, aliás, é a pacífica jurisprudência do 

STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a 

antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser 

concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 

1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o 

provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de 

servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou 

extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se 

discutem a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço 

denominado "sexta-parte" e pagamento de correspondentes verbas 

atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. Agravo regimental não 

provido.(AgRg no REsp 1372714/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

DJe 24/10/13) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART.535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TUTELA 

ANTECIPADACONTRA AFAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEMÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DEINTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

O acórdão embargado entendeu, com apoio na jurisprudência dominante 

do STJ, que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é 

possível nas hipóteses em que não incidam as vedações previstas na Lei 

9.494/97, quais sejam demandas sobre reclassificação, equiparação, 

aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou 

concessão de pagamento de vencimentos. [...] (EDcl no AgRg no REsp 

944.771?MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de21.08.09) 6- Portanto, 

considerando que a pretendida antecipação de tutela possui natureza de 

aumento remuneratório imediato, entendo incabível a concessão dos 

efeitos da tutela nos moldes pleiteados. 7- Ex positis, por entender não 

estarem presentes os requisitos elencados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, determinando 

sejam as partes intimadas da presente decisão. 8- Verificando que a 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, em atenção ao enunciado 01 

que a critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de conciliação no 

âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 

(trinta) dias parar apresentar defesa. 9- DETERMINO a citação do 

requerido para apresentação da defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição, observando o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 41 de 578



disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código 

de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 

249, todos do mesmo diploma. 10- Expeça-se o necessário. 11- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000439-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIVISON VANDERLEI NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

1-Prima facie, antes de deliberar quanto ao pedido de tutela provisória, de 

bom alvitre anotar breves ponderações a respeito da possiblidade de 

tutela antecipada em face da Fazenda Pública. A Lei 9.494/1997 ao 

disciplinar sobre a aplicação da tutela provisória contra a Fazenda Pública, 

assim dispôs: “Art. 1° Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 

e 461 do Código de Processo Civil, o disposto nos arts. 5° e seu paragrafo 

único e art. 7° da Lei n° 4.348, de 26 de junho de 1964, e no art. 1° e seu § 

4° da Lei n° 5.21, de 09 de junho de 1966, e nos arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 

8.437, de 30 de junho de 1992.” 2- Ocorre que em datas pretéritas haviam 

discussões no meio jurídico nacional acerca da hipotética possibilidade de 

concessão da mencionada tutela contra a Fazenda Pública, bem como no 

que toca a (in)constitucionalidade do referido artigo, de tal sorte que se 

fez necessário bater as cancelas da Corte Suprema. Assim, o Pretório 

Excelso ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade 4 DF, declarou 

constitucional o dispositivo legal, apregoando a possibilidade de aplicação 

das tutelas antecipadas em desfavor da Fazenda Pública. Corroborando, 

trago à baila o informativo 522 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Em 

conclusão, o Tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em 

ação declaratória de constitucionalidade, proposta pelo Presidente da 

República e pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 

para declarar a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97 ("Aplica-se à 

tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil 

o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966, e 

nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.") - v. 

Informativo 167. Entendeu-se, tendo em vista a jurisprudência do STF no 

sentido da admissibilidade de leis restritivas ao poder geral de cautela do 

juiz, desde que fundadas no critério da razoabilidade, que a referida 

norma não viola o princípio do livre acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, 

XXXV). O Min. Menezes Direito, acompanhando o relator, acrescentou aos 

seus fundamentos que a tutela antecipada é criação legal, que poderia ter 

vindo ao mundo jurídico com mais exigências do que veio, ou até mesmo 

poderia ser revogada pelo legislador ordinário. Asseverou que seria uma 

contradição afirmar que o instituto criado pela lei oriunda do poder 

legislativo competente não pudesse ser revogada, substituída ou 

modificada, haja vista que isto estaria na raiz das sociedades 

democráticas, não sendo admissível trocar as competências distribuídas 

pela CF. Considerou que o Supremo tem o dever maior de interpretar a 

Constituição, cabendo-lhe dizer se uma lei votada pelo Parlamento está ou 

não em conformidade com o texto magno, sendo imperativo que, para isso, 

encontre a viabilidade constitucional de assim proceder. Concluiu que, no 

caso, o fato de o Congresso Nacional votar lei, impondo condições para o 

deferimento da tutela antecipada, instituto processual nascido do 

processo legislativo, não cria qualquer limitação ao direito do magistrado 

enquanto manifestação do poder do Estado, presente que as limitações 

guardam consonância com o sistema positivo e fundações de direito 

público, alcançando até mesmo os embargos do devedor julgados 

procedentes, no todo ou em parte, contra a Fazenda Pública, não se 

podendo dizer que tal regra seja inconstitucional. Os Ministros Ricardo 

Lewandowski, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie e Gilmar Mendes 

incorporaram aos seus votos os adendos do Min. Menezes Direito. 

Vencido o Min. Marco Aurélio, que, reputando ausente o requisito de 

urgência na medida provisória da qual originou a Lei 9.494/97, julgava o 

pedido improcedente, e declarava a inconstitucionalidade formal do 

dispositivo mencionado, por julgar que o vício na medida provisória 

contaminaria a lei de conversão. ADC 4/DF, rel. orig. Min. Sydney 

Sanches, rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, 1º.10.2008. (ADC-4) 3- 

Outrossim, em que pese tenha sido declarado constitucional o referido 

disposto legal é vedado ao julgador conceder initio litis, seja em mandado 

de segurança, ou até mesmo em ação cognitiva as mencionadas tutelas 

que se referem: (a) reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens 

pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) 

esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga 

respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 4- 

Assim sendo, volvendo-me ao caso em tela e aos argumentos vertidos na 

peça inaugural, tenho que o caso não comporta a antecipação da tutela, 

vez que conforme restou demonstrado acima é expressamente vedada a 

concessão de tutela antecipada que tenha por objeto a reclassificação ou 

equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza, nos termos do que prevê 

a lei nº 9.494/97. 5- Acerca do tema, aliás, é a pacífica jurisprudência do 

STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a 

antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser 

concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 

1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o 

provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de 

servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou 

extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se 

discutem a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço 

denominado "sexta-parte" e pagamento de correspondentes verbas 

atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. Agravo regimental não 

provido.(AgRg no REsp 1372714/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

DJe 24/10/13) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART.535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TUTELA 

ANTECIPADACONTRA AFAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEMÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DEINTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

O acórdão embargado entendeu, com apoio na jurisprudência dominante 

do STJ, que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é 

possível nas hipóteses em que não incidam as vedações previstas na Lei 

9.494/97, quais sejam demandas sobre reclassificação, equiparação, 

aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou 

concessão de pagamento de vencimentos. [...] (EDcl no AgRg no REsp 

944.771?MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de21.08.09) 6- Portanto, 

considerando que a pretendida antecipação de tutela possui natureza de 

aumento remuneratório imediato, entendo incabível a concessão dos 

efeitos da tutela nos moldes pleiteados. 7- Ex positis, por entender não 

estarem presentes os requisitos elencados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, determinando 

sejam as partes intimadas da presente decisão. 8- Verificando que a 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, em atenção ao enunciado 01 

que a critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de conciliação no 

âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 

(trinta) dias parar apresentar defesa. 9- DETERMINO a citação do 

requerido para apresentação da defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição, observando o 

disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código 

de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 

249, todos do mesmo diploma. 10- Expeça-se o necessário. 11- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO TAVARES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - MT0019406A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/05/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIO TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). Igualmente deverá no prazo 

acima mencionado juntar aos autos comprovante de renda ou documento 

equivalente, com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência, 

nos termos do art. 99, §2°, do CPC. 2. Outrossim, competirá ainda o aporte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio contemporâneo a data do 

manejo da ação, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que 

singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando 

na extinção propalada. 3. DETERMINO a imediata suspensão da audiência 

de conciliação eventualmente aprazada. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GALVAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas pretendidas 

à título de danos materiais. Por tais razões, para uma perfeita intelecção 

da inaugural, DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) 

dias, sanando os eventuais vícios no que se refere ao quantum 

pretendido, bem como atualize o valor da causa, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321 do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 

9.099/1995). 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

 

1. Dispensado o relatório, na forma da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente cabe 

asseverar que a tutela antecipada só é permitida no âmbito desta justiça 

especializada em casos excepcionais, portanto, embora a regra seja não 

se permitir a aplicação da tutela antecipatória em sede dos Juizados da 

Fazenda Pública, salvo nas situações onde esteja flagrante a necessidade 

de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como deveras cuida 

o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente possível o 

cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a batuta deste 

Juizado. Tecida este simplória ponderação em torno da viabilidade do 

pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão presentes os 

requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que concerne à 

hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil 

disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Corroborando com o 

mencionado artigo, convém destacar o disposto no art. 3.°, da Lei 

12.153/2009, in verbis: “Art. 3°. 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”. 4. 

Coadunando com o mencionado alhures para a concessão da tutela 

antecipada, faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes 

os requisitos delineados nos artigos acima grafados. Co efeito, 

volvendo-me ao caso sub judicie é cediço que não cabe ao Poder 

Judiciário analisar o mérito administrativo, sob pena de violação ao 

princípio da separação de poderes, de tal sorte que sem qualquer 

precipitação de mérito da demanda, constato, em cognição sumária, que o 

ato administrativo que considerou a parte autora inapta no exame 

psicotécnico é legitimo. 5. O disposto no art. 14, §1°, da Lei Complementar 

389/2010, conforme trazido pela própria parte autora, determina que Art. 

14. O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos 

Profissionais do Sistema Penitenciário será através de concurso público 

de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

complexidade do cargo. §1° Para o preenchimento dos cargos de 

Profissionais do Sistema Penitenciário serão realizadas no mínimo 05 

(cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório: I – prova objetiva; II 

– exame de saúde; III – aptidão física; IV – exame psicológico, em acordo 

com o perfil profissiográfico; V – investigação social; 6. Pois bem, 

conforme se depreende do texto legal, é imprescindível que o candidato 

atenda aos requisitos das fases do concursos, sob pena de flagrante 

ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, 

não havendo nos autos nenhuma prova que autorize este juízo a deferir 

com assaz segurança o pedido liminar, vez que a inicial veio despida de 

quaisquer documentos que demonstrem pretensa ilegalidade quando da 

realização do certame, descaracterizando a probabilidade do direito e o 

perigo de dano. 7. Insta consignar que nesta sede processual não se faz 

um julgamento antecipado da lide, mas tão somente um análise de 

cognição sumária acerca da presença ou não dos requisitos necessários 

para a concessão da tutela antecipada. 8. Face ao exposto, e com arrimo 

no art. 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 9. A demanda não reclama a realização da 

audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados 

da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não conta com 

representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de tal sorte que 

o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, redundaria 

em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até então 

inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso 

e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que 

contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). 10. Deste modo, determino que sejam as partes 

requeridas citadas para apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 11. Citem-se 

as partes requeridas observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 

12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os 

artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 12. 

Expeça-se o necessário. 13. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8011422-50.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOMARA TANIA TEIXEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc Foi proferido despacho no ID 10464196, mas não foi publicado. 

Para sequencia, no mesmo sentido repetimos o despacho. Assim, tendo 

em vista o considerável interstício temporal entre a citação e a presente 

data, DETERMINO seja intimada a parte exequente para, em 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos o cálculo atualizado do débito. Após, faça 

conclusos para manejo das ferramentas eletrônicas de constrição de 

bens. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da 

lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 29/05/2018 Hora: 12:00/mt , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010870-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURESLINDO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Então, não justifica-se o acolhimento, de modo que os 

presentes embargos devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, 

com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados 

alhures. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Remeta-se os autos a contadoria para apurar o valor 

exato do débito. Condeno o embargante as custas processuais por 

expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CANTELE ROMANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO)

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0012672A (ADVOGADO)

CARLA MILENE PEREIRA SILVA OAB - MT0022275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000309-19.2017.811.0004 Pólo Ativo: RODRIGO CANTELE 

ROMANOSKI DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE 

VEICULOS LTDA/ BANCO GMAC S/A/ LIBERTY SEGUROS S/A Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. ACORDO REALIZADO ENTRE 

UMA DAS PARTES Verifico que a parte autora juntamente com a parte 

Reclamada BANCO GMAC S/A, realizaram acordo, onde todos os termos 

estão devidos, não havendo impedimento para homologação do mesmo. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde em resumo, suscita o 

Reclamante de forma desconexa, fez que difícil a compreensão das 

alegações iniciais, mas que aparentemente adquiriu um veiculo da 

empresa DIFERENTE CHEVROLET em junho de 2016, e no mesmo mês 

sofreu um acidente que decorreu a perda total do veiculo, e em razão do 

licenciamento não estar concluído, retardou a entrega da compra do novo 

veiculo que ocorreu somente em janeiro/2017. A empresa DIFERENTE 

CHEVROLET aduz que o serviço de emplacamento é realizado pelo 

comprador, bem como foi realizado por despachante custeado pelo 

próprio autor conforme documento anexado a inicial, e que a demora 

decorreu-se pela greve existente no DETRAN, que apesar de não ter 

responsabilidade prestou auxilio ao autor conforme se verifica pelos 

e-mails em anexo. É o resumo dos fatos, ainda que não necessários. Pois 

bem, o autor ingressou em desfavor de três reclamados, sendo realizado 

o acordo entre um (Banco Gmac S/A), e quanto a parte Reclamada 

LIBERTY SEGUROS S/A que não foi citada, e diante da não apresentação 

de novo endereço, o processo será extinto sem analise de mérito. 

Considerando que o processo, nesta fase, tramita somente em desfavor 

da empresa DIFERENTE CHEVROLET, com sede nesta comarca, entendo 

por considerar competente o presente juízo para apreciar a demanda. 

Quanto a parte DIFERENTE CHEVROLET, que é a única ao qual continua na 

discussão processual, inicialmente verifico que pelos e-mails 

apresentados não houve nenhuma desídia da empresa, em que todo 

momento esteve auxiliando o reclamante no processo de licenciamento. 

Entendo que não restou provado que a reclamada deveria proceder o 

emplacamento, sendo certo que apenas auxiliou o autor, e a demora foi 

ocasionada pela greve do órgão do Detran, não sendo responsabilidade 

de nenhuma parte que compõe o polo processual. Nessa senda, tenho 

que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. O autor 

nos presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem 

fixar o centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais 

sejam, o nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito 

ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois 

não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram 

expostos a situação vexatória ou indigna. Não se pode esquecer que a 

sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, devendo ser 

levado em conta que a frustração e a contrariedade, em certa medida, 

fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar. A jurisprudência 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). (negritei). É certo que a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”, expressando claramente que pode ser objeto de reparação o 

chamado dano moral. Nesse sentido, forçoso reconhecer a inexistência 

de danos morais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL quanto a parte reclamada DIFERENTE 

CHEVROLET, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito. SUGIRO a HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

realizado entre a parte autora e o BANCO GMAC S/A, devendo liberar 

alvará na conta da parte autora conforme solicitado (ID 9693969). Quanto 

a Reclamada LIBERTY SEGUROS S/A, julgo a presente sem analise de 

mérito, ante o abandono da parte autora que não promoveu as 

informações suficientes para andamento do feito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BATISTA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra (s) 

de outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é 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”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 
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da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de 

Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não 

realizou a relação negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando 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$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 
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togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010997-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCI MOREIRA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010450-46.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT0014272A 

(ADVOGADO)

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011888-49.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSADIUK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A (ADVOGADO)

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO KETZER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 
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processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012605-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FERREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011774-08.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARCIA CARRIJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.P. NOCERA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 48 de 578



Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011212-96.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL GOMES DE OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

PEDRO PEREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SATELITE ENGENHARIA E REFLORESTAMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

PEDRO SILVERIO DUARTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE OAB - GO0027148A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010035-34.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L W MARQUES ALVES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CANDIDO TELES DE ARAUJO OAB - DF0007491A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 
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III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012915-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON VICTOR FERREIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010201-66.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 
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CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011134-39.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR SOUSA BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011891-96.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPAV ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

ODARA CONSTRUTORA E AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR OAB - SP248636 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 
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não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011924-52.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELMA MARIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODRIGUES CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequencia da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Em face do teor da certidão constante, consignando está que 

a parte reclamante por certo mudou de endereço no curso do processo, 

sem informar a este Juízo o local onde poderia receber intimações. Reputo 

válida a intimação enviada ao endereço anteriormente indicado, com 

fundamento no art. 19, § 2º, da Lei dos Juizados Especiais. Tal tendência 

e confirmada pela jurisprudência, senão vejamos: APELAÇÃO CIVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 267, III, CPC – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – DEVER DAS 

PARTES DE INFORMAR EVENTUAIS MUDANÇAS DE ENDEREÇO – 

SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de dever das partes informar ao Juízo 

a mudança de seus endereços no curso do processo, sob pena de se 

considerar válida a intimação realizada em endereço constante dos autos. 

2. Tratando-se de execução não embargada, a extinção do processo por 

abandono prescinde do requerimento do autor. 3.Inaplicabilidade da 

Súmula 240 STJ ante as circunstâncias específicas do caso. (Ap 

107202/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012) Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013012-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DALCIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE BRATTI OAB - MT0004087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERSON VAZ DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010170-12.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS OAB - MT0015823A (ADVOGADO)

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO GASPAROTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 
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nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001308-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEAMES LEANDRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MARTINS DE SOUZA BETTI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011142-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. 

HOMOLOGO O ACORDO FIRMADO EM AUDIENCIA PARA TODOS OS FINS 

LEGAIS, OCASIAO QUE PARA TANTO, CHAMO O FEITO A ORDEM PARA 

REVOGAR A SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo
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Autos nº 1000301-42.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDEVINO BISPO DE 

SANTANA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000117-86.2017.811.0004 Pólo Ativo: THAIS SOUZA BRANDAO 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte da requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000425-25.2017.811.0004 Pólo Ativo: JANETE SANTIAGO DE 

MEDEIROS ODILON Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte da requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002057-86.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUIZ NETO GONZAGA 

Pólo Passivo: CLARO S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo 

em razão de ter ingressado com o autor indevido, e em analise a 

contestação, verifico que a Reclamada argumento possível ilegitimidade 

ativa, de modo que baseando-se nos princípios que regem o presente 

juizado, entendo que o pedido poderá ser acolhido. De acordo com o artigo 

487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 
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para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001293-03.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAULA REGINA DE 

SOUZA FERREIRA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 
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voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1002047-42.2017.811.0004 Pólo Ativo: JEOVA FERREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: ILETES EMILIA DAL MAGRO SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 
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9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000171-52.2017.811.0004 Pólo Ativo: KELVI BARROS DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao pedido de 

reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte reclamada 

consistente em manter o nome do reclamante restrito indevidamente, 

caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, reparação por 

dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado pelo próprio 

autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do registro por 

parte da requerida, já existiam anotações preexistentes. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 
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na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TELMA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001933-06.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA TELMA SILVA 

VIEIRA Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO ALVES DE OLIVEIRA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001935-73.2017.811.0004 Pólo ativo: CARLOS MAGNO ALVES 

DE OLIVEIRA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 
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matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002031-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002031-88.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAULO HENRIQUE 

MENDES DE SOUZA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, apresentando faturas 

de utilização da parte autora. Destarte, conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação, visto que as faturas não apresentação 

histórico de consumo. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao 

pedido de reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte 

reclamada consistente em manter o nome do reclamante restrito 

indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, 

reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado 

pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do 

registro por parte da requerida, já existiam anotações preexistentes. 

Desse modo, na hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação 

jurídica entre promovente e promovido e que, em razão disso, a 

negativação seja indevida, a pretensão de reparação por dano moral não 

seria acolhida, face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim 

dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 
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Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001963-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: RONNY MARCIO 

RODRIGUES VERRONE Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, apresentando faturas de utilização da parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao pedido de 

reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte reclamada 

consistente em manter o nome do reclamante restrito indevidamente, 

caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, reparação por 

dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado pelo próprio 

autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do registro por 

parte da requerida, já existiam anotações preexistentes. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 
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29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001611-83.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIO DE SOUSA 

PAULINO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 
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e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 
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MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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Autos nº 1001259-28.2017.811.0004 Pólo Ativo: VILMARIA FERREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 
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Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 66 de 578



Processo Número: 1001261-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE MORAIS NERES (REQUERENTE)
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Autos nº 1001261-95.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIA DE MORAIS 

NERES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 
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processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Processo Número: 1001599-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VIEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)
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Autos nº 1001599-69.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA LUIZA VIEIRA DE 

CARVALHO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 
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FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 
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consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FARIAS BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001219-46.2017.811.0004 Pólo Ativo: SONIA FARIAS BELO 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 
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satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distrito Federal - Acórdão n.610145, 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1000267-67.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLAUDIA DOS SANTOS 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-53.2017.8.11.0004
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001613-53.2017.811.0004 Pólo Ativo: JONIO GOMES DE 

MATOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 
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telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001655-05.2017.811.0004 Pólo Ativo: NATANAEL SANTOS 

FREITAS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 
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de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 
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individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001777-18.2017.811.0004 Pólo Ativo: GLEIBSON PINHEIRO DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 
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sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 
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JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1000471-14.2017.811.0004 Pólo ativo: ALESSANDRA BRANDAO 

LEAL LOPES Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 78 de 578



reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000559-52.2017.811.0004 Pólo ativo: ROSANA ROSA Pólo 

passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI VIEIRA DIAS (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000571-66.2017.811.0004 Pólo ativo: VALDINEI VIEIRA DIAS 

Pólo passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO e DOCUMENTOS que comprovam a 

origem da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUZ MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001907-08.2017.811.0004 Pólo ativo: DOUGLAS LUZ MAIA Pólo 

passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIEDADE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001819-67.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA PIEDADE SANTOS 

Pólo passivo EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 
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ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). Entendo que não há que se falar em litigância de má-fé. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA a pagar a quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante MARIA PIEDADE SANTOS valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILBERTO CAVALCANTE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001521-75.2017.811.0004 Pólo ativo: ANTONIO GILBERTO 

CAVALCANTE ROCHA Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 
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nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-15.2017.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001525-15.2017.811.0004 Pólo ativo: DANILO DE OLIVEIRA DA 

SILVA Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001941-80.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCAS BATISTA DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001947-87.2017.811.0004 Pólo ativo: ARQUIMEDES BARBOSA 

DE ANDRADE Pólo passivo BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 
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solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). Entendo que não há que se falar em litigância de má-fé. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO 

BRADESCO S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante ARQUIMEDES 

BARBOSA DE ANDRADE valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR CUNDE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000511-93.2017.811.0004 Pólo ativo: JOSIMAR CUNDE 

TEIXEIRA Pólo passivo OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 
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"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). Entendo que não há que se falar em litigância de má-fé. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a)CONDENAR, o Reclamado OI S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 

(sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante JOSIMAR CUNDE TEIXEIRA valor com incidência de juros de 

1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001655-05.2017.811.0004 Pólo ativo: WILIAN GOMES DA SILVA 

Pólo passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 
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aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO e DOCUMENTOS que comprovam a 

origem da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011137-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZ MARQUES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011137-52.2017.811.0004 Pólo Ativo: L.R. COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME Pólo Passivo: GENEZ MARQUES FILHO Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Trata-se de Ação de 

Cobrança baseada em uma nota promissória com emissão em 20.04.2011 

e vencimento em 20.05.2011. O reclamado aduziu várias preliminares no 

entanto passo a analise daquela que merece ser acolhida, qual seja, da 

prescrição. Conforme se depreende dos autos, a nota promissória objeto 

da presente ação, teve seu vencimento em 20.05.2011, sendo certo 

afirmar que conforme ultimo entendimento acerca do assunto, a 

prescrição para ação de cobrança (monitória) de nota promissória 

prescreve em 05 (cinco) anos após o vencimento. Neste sentido, temos a 

Súmula do STJ nº 504 - O prazo para ajuizamento de ação monitória em 

face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a 

contar do dia seguinte ao vencimento do título. (Súmula 504, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgada em 11/12/2013, DJe 10/02/2014) Importante ressaltar que 

antes da referida Súmula existia a discussão acerca de que a ação de 

cobrança iniciaria o prazo prescricional após o vencimento do prazo 

executório, no entanto, entendo que a Súmula 504 veio sanar qualquer 

dúvida acerca do assunto. Dessa forma, considerando que a nota 

promissória tinha o vencimento em 20.05.2011, o prazo prescricional para 

sua cobrança venceu em 21.05.2016, e sendo a presente ação 

ingressada em 26.04.2017, portanto evidente sua prescrição. Desse 

modo, entendo que a improcedência da inicial se impõe. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, acolho a preliminar arguida, o que faço para 

RECONHECER E DECLARAR a ocorrência da prescrição, no caso 

concreto, e, por conseguinte, SUGIRO A EXTINÇÃO DO FEITO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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Autos nº 8011171-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: CIHNDY KELLY 

BIANQUINI Pólo Passivo: KUCERA ADVOCACIA EMPRESARIAS e BANCO 

BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Reconheço a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pelo reclamado BANCO BRADESCO S/A, por não possuir relação com os 

fatos do processo. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA HONORARIOS 

ADVOCATICIOS C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora em resumo 

alega que é advogada e foi contratada para realização de uma diligencia 

de cópias ao qual foi acordado o valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) em 

janeiro de 2017. Aduz que apesar de todo esforço não conseguiu receber 

o serviço em questão, de modo que ingressou com a presente buscando o 

recebimento do valor de R$86,11 (atualizado) mais danos morais em 

R$3.000,00. A Reclamada KUCERA ADVOCACIA aduz que não deve 

proceder a presente ação, tendo em vista que o referido débito já fora 

devidamente quitado. O Reclamado Banco do Bradesco alega em 

preliminar ilegitimidade passiva, sob argumento que não teve nenhuma 
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relação com a contratação da autora, ao qual entendo que deve ser 

acolhida, tendo em vista que não existe nenhuma prova da relação com do 

réu com a contratação da autora. Quanto ao argumento da Reclamada 

KUCERA, verifico que efetuou o deposito no valor de R$25,31 na conta da 

autora na data de 06.06.2017, sendo que a autora ingressou com a 

presente ação em 02.05.2017. Pois bem, em que pese a Reclamada ter 

efetuado o pagamento após o ingresso da presente ação, o STJ entende 

que o mero descumprimento contratual não gera danos morais, neste 

sentido entendo que os danos morais pleiteados pela parte autora não 

poderão ser acolhidos. Ainda quanto a diferença do valor da atualização, 

verifico pela planilha apresentada pela parte autora que além de juros e 

multa pelo INPC, incluiu multa em dobro do valor, honorários de 

sucumbência (20%) e custas em dobro do valor. Sendo assim, resta 

evidente que tais acréscimos não são reconhecidos pelo judiciário, sendo 

correto a incidência de juros de 1% ao mês e multa pelo INPC, o que 

entendo que o valor de R$25,31 pago pela Reclamada satisfaz a 

obrigação. Assim, deve a inicial ser julgada improcedente e extinta ante o 

cumprimento da obrigação. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, JULGANDO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO por perda do objeto da ação. Ainda, com 

esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 

485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre o 

Requerido BANCO BRADESCO S/A e o objeto do direito afirmado neste 

juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), julgo em relação ao 

referido reclamado o presente feito sem apreciação do mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON SANTANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001323-38.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOELSON SANTANA 

ALVES Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001333-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSANDRE ROCHA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001333-82.2017.811.0004 Pólo Ativo: JACKSANDRE ROCHA DE 

REZENDE Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 
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aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 
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em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE NATALIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001321-68.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALINE NATALIA ALVES 

DA SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002125-36.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA JOSE GOMES DA 

SILVA NETA Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROGIANY SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001603-09.2017.811.0004 Pólo ativo: MARCIA ROGIANY SILVA 

ARAUJO Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO e FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA VICUNA BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002009-30.2017.811.0004 Pólo ativo: MAYARA VICUNA 

BORGES DO NASCIMENTO Pólo passivo OI S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 90 de 578



enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). Entendo que não há que se falar em litigância de má-fé. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a)CONDENAR, o Reclamado OI S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 

(sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante MAYARA VICUNA BORGES DO NASCIMENTO valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001631-74.2017.811.0004 Pólo ativo: MARISA RODRIGUES DE 

SOUSA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO e FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 
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Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELSON MATHEUS DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001297-40.2017.811.0004 Pólo Ativo: DANIELSON MATHEUS 

DA COSTA SANTOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde a parte autora alega que na 

cidade de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no 

serviço de telefonia, inclusive na data de 28 a 31 de agosto de 2017. A 

parte Reclamada em fase de contestação alega que as alegações não 

devem prosperar vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de 

acordo com o tempo, distância, entre outros fatores, e ainda que não 

restou comprovado os danos morais. Como se viu nestes autos, o caso 

se refere a falha da prestação do serviço, onde o requerente alegam ter 

sofrido prejuízo por ter por longos períodos com os serviços da requerida 

suspensos. O reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, 

pois não fora ele quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve 

ilegalidade na sua conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser 

indenizável. Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Antes de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, no caso dos 

autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que não merece prosperar a 

tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos 

concretos efetivamente sofridos pelo autor. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 
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simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001589-25.2017.811.0004 Pólo ativo: RUDSON FERNANDES 

CARDOSO Pólo passivo OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). Entendo que não há que se falar em litigância de má-fé. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a)CONDENAR, o Reclamado OI S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 

(sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante RUDSON FERNANDES CARDOSO valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes, em discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALVES PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1001625-67.2017.811.0004 Pólo ativo: JAIR ALVES PORFIRIO 

Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO e FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TIAGO GUIMARAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002061-26.2017.811.0004 Pólo ativo: PEDRO TIAGO 

GUIMARAES DOS SANTOS Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 95 de 578



Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002059-56.2017.811.0004 Pólo Ativo: PABLO ALVES OLIVEIRA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, visto que a 

parte autora comprova a quitação do contrato. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições, 

sendo que indevidamente o autor ingressou com uma ação para cada 

debito, devendo somente ser analisado o dano moral na mais antiga. Tal 

fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a 

Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, 

impedindo a indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o 

julgamento de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida 

ou não as outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA 

RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE 

ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de 

precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há 

questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 
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9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010813-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LFP GOMES CURSOS LTDA (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL (REQUERIDO)

PAULO POLETTO DE SOUZA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010813-62.2017.811.0004 Pólo Ativo: CIHNDY KELLY 

BIANQUINI Pólo Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES 

S/A e ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA sucessora da LFG Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde 

suscita a Reclamante que encaminhou três vezes os documentos para 

emissão do seu diploma, mas mesmo assim, dois anos após a conclusão 

não foi recebido o documento. Pugna pela obrigação de fazer, bem como 

pela condenação em danos morais. A Reclamada na contestação aduz 

que existe um prazo para expedição do diploma de conclusão, e que após 

o encaminhamento dos documentos pela parte autora, o diploma foi 

devidamente entregue em 05/05/2017, e que a autora não comprovando o 

abalo moral sofrido deve os pedidos de danos morais serem julgados 

improcedentes. Pois bem, pela análise dos documentos constantes no 

processo, a parte autora deixou de apresentar qualquer documento que 

comprove suas alegações, quais sejam, o encaminhamento de três vezes 

dos documentos, e o prejuízo na demora da entrega do certificado, nos 

termos do artigo 373, I do CPC. Diante desse fato, forçoso reconhecer que 

a demora na entrega do diploma decorreu-se por culpa exclusiva da parte 

autora que não entregou os documentos com brevidade, assim inexiste o 

dever de indenizar. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Revoga-se liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT, 21 de janeiro de 2016. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011305-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH MARQUES DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011305-54.2017.811.0004 Pólo ativo: JUDITH MARQUES 

DAMACENA Pólo passivo: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO e TED que comprovam a origem da 

divida. A parte autora impugna aduzindo que o contrato apresentado é 

característico de fraude, e que os dados do valor do empréstimo e do 

efetivamente liberado é diverso, pugnando pela procedência da inicial nos 

seus termos. Pois bem, em que pese as alegações da parte autora, 

entendo que Banco Réu cumpriu com o ônus da sua prova, tendo em vista 

que o contrato apresentado devidamente assinado pela parte autora 

comprova a contratação do empréstimo em questão (cartão consignado), 

sendo certo que o valor à liberar consta R$768,17, sendo o mesmo valor 

liberado em TED. Ainda, além das assinaturas serem semelhantes, os 

documentos apresentados no ato da contratação dão veracidade a 

legitimidade do contrato, somados a divergência de alegações da autora, 

que na inicial afirma jamais ter contratado nenhum empréstimo com o réu e 

na impugnação afirma que apesar de ter contrato alguns empréstimos não 

realizou o discutido nos autos. Considerando que nos Juizados Especiais 

não permitem a realização de perícia técnica, e que as provas são 

suficientes para comprovação do contrato realizado entre as partes, a 

improcedência da inicial se impõe. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 
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II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010901-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ REZENDE LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RODRIGUES GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010901-03.2017.811.0004 Pólo Ativo: FABIO LUIZ REZENDE 

LOPES Pólo Passivo: JULIO CESAR RODRIGUES GALVAO . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora ingressou neste juízo apresentando petição através de 

reclamação redigida por funcionário deste órgão. No entanto, 

indevidamente foi protocolado petição inicial com partes reclamadas 

diversas da presente lide, conforme certidão (ID 9532412), onde foi 

solicitado o arquivamento do presente feito, para ingresso de nova ação 

com as partes devidamente qualificadas. Em analise ao sistema de 

consulta processual, verifico que foi devidamente protocolada a ação com 

a petição inicial correta, autos nº 1000867-88.2017.811.0004, de modo 

que diante da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV), deve o 

presente feito ser arquivado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 029/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CÁCERES, EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

CONSIDERANDO o teor da decisão exarada no CIA n. 

0707601-88.2018.811.0006;

 CONSIDERANDO o lotacionograma da Comarca de Cáceres previsto no 

SDCR;

 CONSIDERANDO que a servidora KARIN DANIELLE CARVALHO 

BARBOSA LIMA, Distribuidora, Contadora e Partidora, matrícula nº. 34162, 

responde efetivamente pela Central de Distribuição desta Comarca, tendo 

sido designada pela Portaria nº. 08/2017-DF;

 CONSIDERANDO o disposto no Ofício 861/2018-DOF;

 RESOLVE:

Art. 1º. REVOGAR o Item II da Portaria 132/2017-DF que designou a 

servidora KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA, Distribuidora, 

Contadora e Partidora, matrícula nº. 34162 como Gestora da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Art. 2º. DESIGNAR o servidor FABIO SILVA DE OLIVEIRA, Distribuidor, 

Contador e Partidor, matrícula nº. 32570, da Central de Administração 

desta Comarca, para exercer as funções de Gestor da Central de 

Arrecadação e Arquivamento sem prejuízo das demais atividades 

exercidas, a partir da publicação desta Portaria.

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

Cáceres, 03 de abril de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007476-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRUMAM GOMER DE SOUZA CORCINO OAB - RO3755 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. P. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007476-81.2017.8.11.0006 AUTOR: FABIANO FERREIRA DE SOUZA RÉU: 

GABRIEL AUGUSTO PENHA SILVA DE SOUZA Vistos etc. Considerando 

que as partes compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania e tendo em vista ainda o parecer ministerial, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes, bem como a desistência do prazo recursal. Por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Cáceres, 14 de março de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005108-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIANE DA S NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS DAMIAO SILVA ANTUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005108-02.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LIGIANE DA S NOGUEIRA 

REQUERIDO: CLOVIS DAMIAO SILVA ANTUNES Vistos etc. Compulsando 

aos autos, verifica-se que não fora expedida mandado de citação do 

Requerido Clovis Damião Silva Antunes para comparecer à audiência de 

conciliação/mediação designada pelo CEJUSC. Dessa forma, 

encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para reagendamento e realização de audiência de conciliação 

entre as partes. Expeça-se o necessário, citando e intimando-se as 

partes. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública. Cumpra-se. 

Cáceres, 15 de março de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003344-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. A. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. O. D. D. A. (RÉU)

N. R. P. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ARLINDO MURILO MUNIZ OAB - MS12145 (ADVOGADO)

BERNARDO ANTONIO RODRIGUES DIAS OAB - BA52705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003344-15.2016.8.11.0006 AUTOR: RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO 

AMARAL RÉU: NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA, CLEMENTE ORLANDO 

DABLE DO AMARAL Vistos etc. Certifique-se acerca da possibilidade do 

Laboratório Exame, conveniado do Fórum desta Comarca, realizar o 

exame de DNA requerido pelas partes. Em caso negativo, intime-se a 

requerida, via advogado constituído, para indicar laboratório para 

realização do exame pericial no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 02 de 

abril de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003344-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. A. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. O. D. D. A. (RÉU)

N. R. P. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLINDO MURILO MUNIZ OAB - MS12145 (ADVOGADO)

BERNARDO ANTONIO RODRIGUES DIAS OAB - BA52705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003344-15.2016.8.11.0006 AUTOR: RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO 

AMARAL RÉU: NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA, CLEMENTE ORLANDO 

DABLE DO AMARAL Vistos etc. Certifique-se acerca da possibilidade do 

Laboratório Exame, conveniado do Fórum desta Comarca, realizar o 

exame de DNA requerido pelas partes. Em caso negativo, intime-se a 

requerida, via advogado constituído, para indicar laboratório para 

realização do exame pericial no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 02 de 

abril de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 171257 Nr: 7222-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: E, W, TCDO, C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a requerente manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito, apesar de intimada conforme se vê 

as fls. 81.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193179 Nr: 10264-56.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEJANDRA ARDAYA PEÑA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RICARDO DOS SANTOS DELUQUE, 

SABRINA ALICE SANTOS, DANIELA VITORIA DOS SANTOS, MAURICIO 

COSTA, MARIA HELENA DOS SANTOS, W. S. A., ALEJANDRA ARDAYA 

PEÑA, ALEJANDRA ARDAYA PEÑA, W. L. R. S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MARIA LIMA PEREIRA 

- OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para o advogado da requerente 

informar o atual endereço do requerido, apesar de intimado via DJE nº 

10212 de 08.03.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 133268 Nr: 2114-28.2011.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFCDS, JFCDS, APFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para advogado constituida 

proceder a juntada da procuração da Srª Neide Ferreira Martins, apesar 

de intimada conforme DJE nº. 10143 de 23.11.2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 137367 Nr: 6667-21.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉZIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:13899, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Certifico que decorreu o prazo para o advogado das partes manifestarem 

sobre a avaliação de fls. 143 e 146, apesar de intimados via DJE nº 10184 

de 24.01.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 101271 Nr: 6366-11.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBORINA CORRÊA DA SILVA, RONY CORREA DA 

SILVA, RONILSON CORREA DA SILVA, RONERES SANTOS CORREA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL CORRÊA DA SILVA, MARIA 

MARCELINA NEPOMUCENO CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA 

- OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o inventariante manifestar 

seu interesse no prosseguimento do feito, apesar de intimado via DJE nº. 

10213 de 09.3.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 223089 Nr: 9274-94.2017.811.0006

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NSDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para requerida manifestar nos autos, 

apesar de citada conforme se vê as fls. 21/22.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 168343 Nr: 4948-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o ao NPJ -UNEMAT para 

manifestar sobre a certidão de fls. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169719 Nr: 6012-44.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AMB, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Ariel Magalhães 

Benevides, representado por seu avô materno Lenilson Magalhães em 

desfavor de José Pedro Benevides, todos devidamente qualificados na 

inicial.

Conforme de depreende dos autos, as partes transacionaram e em razão 

disso requerem a homologação do acordo (ID 169720).

Contudo, SUSPENDO a tramitação do presente feito pelo período de 55 

(cinquenta e cinco) meses, prazo estipulado entre as partes, nos termos 

do art. 922 do Código de Processo Civil, devendo aguardar o cumprimento 

no arquivo provisório.

A extinção ocorrerá após o cumprimento do acordo ou antecipadamente, 

desde que requerido pela exequente.

Decorrido o prazo avençado e devidamente certificado, intime-se a 

Exequente para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

 Publique-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169720 Nr: 6013-29.2014.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMB, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Ariel Magalhães 

Benevides, representado por seu avô materno Lenilson Magalhães em 

desfavor de José Pedro Benevides, todos devidamente qualificados na 

inicial.

Conforme de depreende dos autos, as partes transacionaram e em razão 

disso requerem a homologação do acordo fls. 47/51.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada nestes autos.

Contudo, SUSPENDO a tramitação do presente feito pelo período de 55 

(cinquenta e cinco) meses, prazo estipulado entre as partes, nos termos 

do art. 922 do Código de Processo Civil, devendo aguardar o cumprimento 

no arquivo provisório.

A extinção ocorrerá após o cumprimento do acordo ou antecipadamente, 

desde que requerido pela exequente.

Decorrido o prazo avençado e devidamente certificado, intime-se a 

Exequente para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

 Publique-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 155006 Nr: 2494-80.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido retro e SUSPENDO a tramitação do presente feito pelo 

período de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente, intime-se o inventariante 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, à conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 39053 Nr: 4324-96.2004.811.0006

 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: ÂMAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 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: TAIZA BORGES BERNARDES - 

OAB:14399

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o exequente a 

promover o andamento do feito, como determinado as fls. 246.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197985 Nr: 2254-86.2016.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKS, RGKS, MCK, RKS, LKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CORBELINO 

- OAB:9898

 Vistos, etc.

Dê-se vista a Defensoria Pública para requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se o executado para regularizar sua representação, juntando aos 

autos instrumento mandamental competente.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 184494 Nr: 4933-93.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRO, ARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MUNIZ PONTES - 

OAB:22.257-B, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença proposta por 

DYHNNIFFER RODRIGUES DE OLIVEIRA, representada por sua genitora 

Andressa Rodrigues de Oliveira, em desfavor de Claudenir Zanezokae, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora pretende 

a execução de prestação de alimentos inadimplidas “(...) desde novembro 

de 2016 até janeiro de 2018 (...)” no montante de R$ 8.129,47, (oito mil 

cento e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) bem como as 

parcelas dos meses subsequentes.

 Dessa maneira, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a exordial para que esclareça seus pedidos, uma vez que o 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do devedor é o que compreende 

as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da ação conforme 

súmula 309 do STJ e art. 528, § 7º do CPC, bem como a cobrança de 
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prestações que ainda não venceram, sob pena de indeferimento desta 

e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c 

art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Verifica-se a ausência de assinatura do patrono da requerente na petição 

de fls. 49/54.

Desse modo, intime-se para a regularização da representação processual 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

artigo 13, I, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 46471 Nr: 190-46.1992.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU CATELAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDA DE OLIVEIRA CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Devidamente certificado e nada sendo requerido, tornem os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 68694 Nr: 6143-63.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VV, JBMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Especial de Alimentos proposta por 

Victória Vanini e Jane Batista Maria Vanini, representadas por sua 

genitora Virginia dos Anjos Silva, em face de Ricardo Vanini, todos 

devidamente qualificados na exordial.

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que as exequentes foram 

intimadas através de seu advogado, porém, trasncorreu “in albis” o prazo 

para manifestação, consoante certidão de fls. 150.

Ademais, verifica que a tentativa de intimação pessoal das exequentes 

restou infrutífera, vez que mudaram de endereço sem comunicar esse 

juízo (fls. 153).

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

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

Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas processuais, haja 

vista tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181583 Nr: 3261-50.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDC, EDCMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL - 

OAB:10565, Arnaldo jorge da cunha filho - OAB:3457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Vistos etc.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que o herdeiro Arnaldo Jorge 

da Cunha Filho, embora tenha requerido a nomeação de advogado dativo, 

possui capacidade postulatória e advogou em causa própria nos autos 

(fls. 825).

 Portanto, intime-se o herdeiro Arnaldo Jorge da Cunha Filho para acostar 

aos autos eventual documentação hábil a comprovar que sua inscrição 

nos quadros de advogados da OAB/MT esteja suspensa, no prazo de 10 

(dez) dias.

Ademais, certifique-se acerca da juntada de procuração do patrono da 

herdeira Denise Aparecida Jorge da Cunha e decurso do prazo para 

manifestação sobre às primeiras declarações.

 Em seguida, intime-se a herdeira Denise Aparecida Jorge da Cunha, via 

advogado constituído, para manifestar sobre o pedido formulado em 

audiência, no prazo de 10 (dez) dias.

 Devidamente certificado, à conclusão para análise dos pedidos 

pendentes.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 10292 Nr: 652-22.2000.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAULIO CÉZAR GONÇALVES ESPÍNDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BRAULIO SILVARES ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR OS ADVOGADOS BEM COMO 

AS PARTES a comparecerem na audiência agendada sessão de 

conciliação/mediação (CEJUSC) para o dia 17/04/2018, às 8h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 93105 Nr: 8173-03.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para o advogado proceder a juntada do 

documentos, apesar de intimado via DJE nº 10214 de 13.03.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189813 Nr: 8142-70.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAITANO PEDRO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para inventariante juntar aos autos 

documentos solicitados no despacho de 163, apesar de intimada (fls. 

165/166) nada manifestou.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227059 Nr: 12212-62.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para requerente informar se foi 

realizado o tratamento na criança, apesar de intimada fls. 58.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 225974 Nr: 11392-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as partes estão ciente da sentença de fls. 15/16.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001486-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA ATALA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO PAULA CASTRO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, bem como para juntar ao processo cópia legível de 

seu documento de identificação, consignando-se o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). 2 – Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

02 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001528-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GOMES COMERCIO E ACESSORIOS PARA ANTENAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004887-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS BELISARIO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, nos termos do art.203 § 4.º do CPC, intimo o 

advogado da parte autora no prazo de 10 (dez)dias para manifestar 

requerendo o que entender de direito. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005900-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE CEBALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, intimo ao 

advogado da parte autora no prazo de 10 (dez) dias, para manifestar o 

que entender de direito. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004586-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO)

HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR OAB - MT24276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, intimo ao 

advogado da parte autora no prazo de 10 (dez) dias, para manifestar 

requerendo o que entender de direito. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004753-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MACARIO DIEGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, intimo ao 

advogado da parte autora no prazo de 10 (dez) dias, para manifestar, 

requerendo o que entender de direito. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004589-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, intimo ao 

advogado da parte autora no prazo de 10 (dez) dias, para manifestar 

requerendo o que entender de direito. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001546-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA SAFRA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

03 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001554-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DIAS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – De proêmio, CERTIFIQUE-SE a 

autenticidade da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Mirassol 

D´Oeste-MT. 2 – BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

requereu busca e apreensão em face de JANE DIAS DA CRUZ visando 

retomar a posse de bem que lhe foi alienado fiduciariamente, diante do 

inadimplemento das prestações ajustadas. Nestes autos, visa o 

requerente o cumprimento do mandado de busca e apreensão, uma vez 

que o veículo objeto fora localizado, extrajudicialmente, no município de 

Água Boa/MT, fazendo-o com fulcro no advento da recente Lei n. 

13.043/2014, a qual acrescentou o § 12º ao artigo 3º do Decreto-Lei n. 

911/69, permitindo-se a apreensão do bem localizado em outra comarca 

por meio do requerimento, com a juntada da petição inicial e decisão liminar 

da ação originária. Assim, preenchidos os requisitos, este Juízo 

DETERMINA a expedição do mandado de busca e apreensão do bem 

indicado na decisão proferida pelo Juízo Deprecante que concedeu a 

apreensão do veículo, conforme documentação juntada à peça inicial, 

devendo ser depositado em mão do representante legal da empresa 

requerente. 3 – DEFEREM-SE desde já os benefícios constantes do artigo 

172, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada 

a prerrogativa § 1.º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. 4 – Em seguida, 

OFICIE-SE ao Juízo de origem consignando a realização deste ato e 

encaminhando cópia da certidão do Sr. Oficial de Justiça e demais 

documentos necessários. 5 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas de estilo. 6 – CUMPRA-SE, observando-se as formalidades e 

exigências legais, expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 03 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000547-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA MARIA BATISTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 2 de 

abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001471-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABDENEGO ARIMATEIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001471-09.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 10.167,59; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: ABDENEGO ARIMATEIA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Nos termos do art. 10° c.c art. 321, ambos do Código de 

Processo Civil, deverá o autor esclarecer a razão da qual decorreu a 
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notificação do devedor em endereço diverso do informado no contrato (id. 

12457857), mormente considerando que o "aviso de recebimento" foi 

firmado por pessoa diversa da relação contratual objeto desta ação (id. 

12457858). Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 02 de Abril de 2018 Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito em subst. Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIO RODRIGUES DA SILVA (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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência (oitiva do autor) designada para o dia 18 de abril de 2018 às 

15h00min, que será realizada na sala de audiências da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres/MT. Cáceres/MT, 3 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002209-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA SANTOS COCHEV (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

JOSE ARSENIO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

ANTÔNIO DOS SANTOS ROCHA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO PORTUGUÊS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando decurso de prazo - parte autora 

constituir novo patrono.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001533-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON FERREIRA BONFIM (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL AMANCIO DA COSTA (RÉU)

ELISABETE FATIMA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001533-49.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 1.700,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Adjudicação Compulsória]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DELSON FERREIRA BONFIM Parte Ré: RÉU: NORIVAL AMANCIO DA 

COSTA, ELISABETE FATIMA SILVA Vistos etc. Estabelece o art. 73 do 

Código de Processo Civil o quanto segue: Art. 73. O cônjuge necessitará 

do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real 

imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de 

bens. Dito isto, observa-se que apesar de qualificar-se como casado, o 

autor DELSON FERREIRA BONFIM ajuizou a ação sem a anuência de sua 

cônjuge; ou desacompanhado da mesma no polo ativo da ação a menos 

que o mesmo seja casado sob o regime de absoluta separação de bens. 

Sendo assim, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, anoto o 

prazo de 15 dias para que o autor emende a inicial a fim de que observe a 

exigência inserta no art. 73 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 03 de Abril de 2018 Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito em Subst. Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001537-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DE ALMEIDA ACOSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001537-86.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 334,86; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: ROGERIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Parte 

Ré: RÉU: RENATA DE ALMEIDA ACOSTA Vistos, etc. Cuida-se de ação 

monitória proposta por ROGÉRIO RIBEIRO DE OLIVEIRA em face de 

RENATA DE ALMEIDA ACOSTA. Primeiramente, nos termos do art. 10º do 

CPC, deverá o autor esclarecer no prazo de 15 dias acerca de sua 

legitimidade para cobrança da dívida, tendo em vista que o título que 

embasa a pretensão encontra-se nominado a terceiro que não pertence à 

relação processual. Outrora, dentre os pedidos trazidos à baila, o autor 

requer a gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos para 

pagar as custas processuais. No entanto, paira a dúvida quanto a sua 

condição de hipossuficiente, eis que afirmou exercer a profissão de 

cabeleireiro, no entanto, não trouxe não trouxe qualquer documento que 

pudesse demostrar a sua capacidade/incapacidade financeira. 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). Portanto, 

embora o Código de processo Civil disponha sobre a concessão da justiça 

gratuita àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com as 

custas e despesas processuais (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, mormente porque a Constituição 

Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, 

CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, faculto ao 

autor provar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo, e, para tanto, deverá em 15 (quinze) dias apresentar 

documentos que comprove sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência 

para análise do pedido de gratuidade da justiça. Após o decurso do prazo, 

novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 03 de abril de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003055-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (RÉU)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da correspondência devolvida, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 03 

de abril de 2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestor Judiciário
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000695-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIZ FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000695-09.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.459,82; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

EMERSON LUIZ FONSECA Vistos etc. Antes de apreciar eventual 

purgação da mora, visando efetivar o contraditório efetivo, INTIME-SE a 

parte requerente para manifestação em 48 (quarenta e oito) horas. Na 

sequência, CERTIFIQUE-SE quanto a regularidade do depósito levado a 

efeito pela parte requerida. Certifique-se, se for o caso, a decorrência do 

prazo para apresentação de defesa do réu. Cumpridas as providências 

supra, CONCLUSO. Cáceres/MT., 03 de abril de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000695-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIZ FONSECA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO MANIFESTAR NO PRAZO 

ESTIPULADO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, para ciência acerca do despacho retro exarado (ID 

12510931), bem como, com o fito de que, no prazo de 48H, manifeste no 

feito, notadamente quanto a eventual purgação da mora (ID 12485195 e ID 

12485401). Cáceres/MT, 3 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres/MT, 3 de 

abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 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 DE TRÂNSITO agendada para o dia 18/04/2018 

às 08:00hs, a ter início oficialmente na 3ª Vara cível, sendo realizada no 

cruzamento da Rua Costa Marques c/a Av. General Osório .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177594 Nr: 782-84.2015.811.0006

 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): ALINE KAREM DE MORAIS

 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 05 (cinco)dias, efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)a fim de possibilitar a 

expedição do mandado de Penhora/avaliação .

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EXECUTADO)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EXECUTADO)

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL) 

EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL: Dr. Ramon Fagundes Botelho DADOS DO PROCESSO: Processo: 

1001211-29.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 98.569,67; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Parte 

Autora/Exequente: BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME Parte 

Ré/Executados: M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM 

EMPRESAS LTDA, CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA 

LTDA, CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA, COUROQUIMICA COUROS 

E ACABAMENTOS LTDA PESSOA A SER CITADA (PARTE EXECUTADA): 

Nome: CARMEN STEFFENS FRANQUIAS - LTDA Endereço: AVENIDA 

ALBERTO PULICANO, N. 3700, DISTRITO INDUSTRIAL ANTÔNIO DELLA - 

TORRE, FRANCA/SP - CEP: 14406-100. Cáceres/MT, 3 de abril de 2018. 

Senhor(a): Representante Legal da parte executada "CARMEN STEFFENS 

FRANQUIAS - LTDA", Por determinação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cáceres/MT procedo à citação da parte executada, 

acima indicada, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da 

petição inicial, cuja cópia segue anexa como parte integrante deste 

mandado, bem assim para que pague, no prazo 3 dias, contados da 

efetiva citação, o principal e acessórios legais, abaixo indicado, sob pena 

de lhe ser penhorados eventuais bens indicados pela parte credora, cuja 

constrição tenha sido deferida pelo Juízo ou, na falta da indicação e 

respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação 

integral da Execução, de acordo com a gradação legal (arts.829 e 798, II, 

ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, 

detenção ou guarda de terceiros (arts.831 e 845, ambos do CPC); Citado o 

executado, fica ciente de que terá o prazo de 15 dias para, opor, 

querendo, Embargos do Devedor, independentemente da realização ou 

não da penhora, de modo que a contagem do prazo, quando se tratar de 

litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, do CPC. 
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VALOR TOTAL PARA PAGAMENTO R$ 98.569,67 reais 

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o 

pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pena de arquivamento. Acaso providencie o pagamento, desde já 

analiso a inicia nos seguintes termos: 1. Cite-se e intime-se o(a) 

Executado(a), para pagamento do débito, custas e honorários 

advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora. 2. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral da 

dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). 3. Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. 4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 19 de 

Março de 2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal". 

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, no 

prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a substituição 

do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a substituição 

não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele 

devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos do executado, em 

regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo relevantes seus 

fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. e) A eventual concessão de efeito suspensivo não impedirá a 

efetivação dos atos de penhora e de avaliação dos bens. f) quando o 

excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante 

deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, 

apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a oposição de 

embargos protelatórios implicará na incidência de multa em favor da parte 

credora no valor correspondente de até 20% (vinte por cento) do crédito 

em execução. Cáceres/MT, 3 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EXECUTADO)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EXECUTADO)

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL) 

EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL: Dr. Ramon Fagundes Botelho DADOS DO PROCESSO: Processo: 

1001211-29.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 98.569,67; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Parte 

Autora/Exequente: BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME Parte 

Ré/Executados: M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM 

EMPRESAS LTDA, CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA 

LTDA, CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA, COUROQUIMICA COUROS 

E ACABAMENTOS LTDA PESSOA A SER CITADA (PARTE EXECUTADA): 

Nome: MB FRANCA PARTICIPAÇÃO E SUPERVISÃO EM EMPRESAS - 

LTDA Endereço: AVENIDA ALBERTO PULICANO, N. 3742, DISTRITO 

INDUSTRIAL ANTÔNIO DELLA - TORRE, FRANCA/SP - CEP: 14406-100. 

Cáceres/MT, 3 de abril de 2018. Senhor(a): Representante Legal da parte 

executada "MB FRANCA PARTICIPAÇÃO E SUPERVISÃO EM EMPRESAS - 

LTDA", Por determinação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres/MT procedo à citação da parte executada, acima 

indicada, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição 

inicial, cuja cópia segue anexa como parte integrante deste mandado, bem 

assim para que pague, no prazo 3 dias, contados da efetiva citação, o 

principal e acessórios legais, abaixo indicado, sob pena de lhe ser 

penhorados eventuais bens indicados pela parte credora, cuja constrição 

tenha sido deferida pelo Juízo ou, na falta da indicação e respectivo 

deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação integral da 

Execução, de acordo com a gradação legal (arts.829 e 798, II, ambos do 

CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou 

guarda de terceiros (arts.831 e 845, ambos do CPC); Citado o executado, 

fica ciente de que terá o prazo de 15 dias para, opor, querendo, Embargos 

do Devedor, independentemente da realização ou não da penhora, de 

modo que a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio 

passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, do CPC. VALOR TOTAL 

PARA PAGAMENTO R$ 98.569,67 reais DESPACHO/DECISÃO: "Vistos etc. 

Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte 

Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pena de arquivamento. Acaso providencie o 

pagamento, desde já analiso a inicia nos seguintes termos: 1. Cite-se e 

intime-se o(a) Executado(a), para pagamento do débito, custas e 

honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora. 2. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral 

da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). 3. Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. 4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 
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poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 19 de 

Março de 2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal". 

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, no 

prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a substituição 

do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a substituição 

não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele 

devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos do executado, em 

regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo relevantes seus 

fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. e) A eventual concessão de efeito suspensivo não impedirá a 

efetivação dos atos de penhora e de avaliação dos bens. f) quando o 

excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante 

deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, 

apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a oposição de 

embargos protelatórios implicará na incidência de multa em favor da parte 

credora no valor correspondente de até 20% (vinte por cento) do crédito 

em execução. Cáceres/MT, 3 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EXECUTADO)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EXECUTADO)

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL) 

EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL: Dr. Ramon Fagundes Botelho DADOS DO PROCESSO: Processo: 

1001211-29.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 98.569,67; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Parte 

Autora/Exequente: BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME Parte 

Ré/Executados: M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM 

EMPRESAS LTDA, CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA 

LTDA, CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA, COUROQUIMICA COUROS 

E ACABAMENTOS LTDA PESSOA A SER CITADA (PARTE EXECUTADA): 

Nome: CS PIRAPORA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA - LTDA EPP 

Endereço: AV. JOÃO COTTA SOBRINHO, N. 427, SALA N. 1, NA CIDADE 

DE PIRAPORA/MG - CEP N. 39.270-000. Cáceres/MT, 3 de abril de 2018. 

Senhor(a): Representante Legal da parte executada "CS PIRAPORA 

ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA - LTDA EPP", Por determinação do MM. 

Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT procedo à 

citação da parte executada, acima indicada, por todo o conteúdo do 

despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja cópia segue anexa 

como parte integrante deste mandado, bem assim para que pague, no 

prazo 3 dias, contados da efetiva citação, o principal e acessórios legais, 

abaixo indicado, sob pena de lhe ser penhorados eventuais bens 

indicados pela parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo 

Juízo ou, na falta da indicação e respectivo deferimento, tantos bens 

quanto bastem para a satisfação integral da Execução, de acordo com a 

gradação legal (arts.829 e 798, II, ambos do CPC), onde quer que se 

encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros 

(arts.831 e 845, ambos do CPC); Citado o executado, fica ciente de que 

terá o prazo de 15 dias para, opor, querendo, Embargos do Devedor, 

independentemente da realização ou não da penhora, de modo que a 

contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá 

ao disposto no art. 915, § 1º, do CPC. VALOR TOTAL PARA PAGAMENTO 

R$ 98.569,67 reais DESPACHO/DECISÃO: "Vistos etc. Nos termos do art. 

2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias, pena de arquivamento. Acaso providencie o pagamento, 

desde já analiso a inicia nos seguintes termos: 1. Cite-se e intime-se o(a) 

Executado(a), para pagamento do débito, custas e honorários 

advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora. 2. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral da 

dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). 3. Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. 4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 19 de 

Março de 2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal". 

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, no 

prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a substituição 

do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a substituição 

não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele 

devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos do executado, em 

regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo relevantes seus 

fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. e) A eventual concessão de efeito suspensivo não impedirá a 

efetivação dos atos de penhora e de avaliação dos bens. f) quando o 

excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante 

deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, 

apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a oposição de 

embargos protelatórios implicará na incidência de multa em favor da parte 

credora no valor correspondente de até 20% (vinte por cento) do crédito 

em execução. Cáceres/MT, 3 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-29.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EXECUTADO)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EXECUTADO)

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL) 

EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL: Dr. Ramon Fagundes Botelho DADOS DO PROCESSO: Processo: 

1001211-29.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 98.569,67; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Parte 

Autora/Exequente: BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME Parte 

Ré/Executados: M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM 

EMPRESAS LTDA, CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA 

LTDA, CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA, COUROQUIMICA COUROS 

E ACABAMENTOS LTDA PESSOA A SER CITADA (PARTE EXECUTADA): 

Nome: COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS - LTDA Endereço: 

AVENIDA ALBERTO PULICANO, N. 3730, DISTRITO INDUSTRIAL ANTÔNIO 

DELLA - TORRE, FRANCA/SP - CEP: 14406-100. Cáceres/MT, 3 de abril de 

2018. Senhor(a): Representante Legal da parte executada 

"COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS - LTDA", Por determinação 

do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT 

procedo à citação da parte executada, acima indicada, por todo o 

conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja cópia 

segue anexa como parte integrante deste mandado, bem assim para que 

pague, no prazo 3 dias, contados da efetiva citação, o principal e 

acessórios legais, abaixo indicado, sob pena de lhe ser penhorados 

eventuais bens indicados pela parte credora, cuja constrição tenha sido 

deferida pelo Juízo ou, na falta da indicação e respectivo deferimento, 

tantos bens quanto bastem para a satisfação integral da Execução, de 

acordo com a gradação legal (arts.829 e 798, II, ambos do CPC), onde 

quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de 

terceiros (arts.831 e 845, ambos do CPC); Citado o executado, fica ciente 

de que terá o prazo de 15 dias para, opor, querendo, Embargos do 

Devedor, independentemente da realização ou não da penhora, de modo 

que a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, 

obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, do CPC. VALOR TOTAL PARA 

PAGAMENTO R$ 98.569,67 reais DESPACHO/DECISÃO: "Vistos etc. Nos 

termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora 

para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pena de arquivamento. Acaso providencie o 

pagamento, desde já analiso a inicia nos seguintes termos: 1. Cite-se e 

intime-se o(a) Executado(a), para pagamento do débito, custas e 

honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora. 2. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral 

da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). 3. Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. 4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 19 de 

Março de 2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal". 

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, no 

prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a substituição 

do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a substituição 

não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele 

devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos do executado, em 

regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo relevantes seus 

fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. e) A eventual concessão de efeito suspensivo não impedirá a 

efetivação dos atos de penhora e de avaliação dos bens. f) quando o 

excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante 

deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, 

apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a oposição de 

embargos protelatórios implicará na incidência de multa em favor da parte 

credora no valor correspondente de até 20% (vinte por cento) do crédito 

em execução. Cáceres/MT, 3 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001535-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FREDY DE BELEM MELGAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001535-19.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 1.061,14; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: FREDY DE BELEM MELGAR DOS SANTOS 

Vistos etc. Nos termos da Resolução n. 005/2014 promovo a redistribuição 

deste feito ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca, porquanto é o 

competente para processar e julgar processos alusivos a família e 

sucessões. Cáceres/MT., 03 de Abril de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de Direito em Subst. Legal

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001217-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIZ AMARO DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001217-36.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707)/[POSSE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANA 
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MARIA DA SILVA GARCIA Parte Ré: RÉU: JEFFERSON LUIZ AMARO DA 

ROCHA Vistos, etc. ANA MARIA DA SILVA GARCIA ingressou com a 

presente demanda intitulada Ação de reintegração de posse com pedido 

de tutela de urgência em desfavor de JEFFERSON LUIZ AMARO DA 

ROCHA. Aduz, em síntese, que é proprietária de um imóvel localizado na 

Rua dos Babaçus, Quadra A, Casa 04, Bairro Joaquim Murtinho, registrado 

sob a matrícula de nº 30.869, o qual teria sido concedido ao seu esposo, 

já falecido, Carlos Victor de Souza Garcia, por meio de projeto 

habitacional, na data de 21 de agosto de 2012. Alega que figura como 

atual proprietária do imóvel, no entanto, estaria o requerido sem sua 

anuência e desmunido de justificativa exercendo a posse sobre o imóvel. 

Afirma que registrou Boletim de Ocorrência em 07/12/2017 noticiando o 

esbulho sofrido, e que teria notificado o requerido extrajudicialmente para 

desocupação do imóvel, que, no entanto, teria permanecido no local. 

Assevera que buscou solucionar amigavelmente a controvérsia por meio 

de audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, entretanto, a tentativa de composição foi infrutífera. Aponta que 

não tem conhecimento em que data teria ocorrido o esbulho que 

permanece até a presente data e a impossibilita de exercer sua posse 

sobre o imóvel. Alega a comprovação dos requisitos inerentes ao 

procedimento de reintegração aliados à demonstração de probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requerendo 

a concessão de tutela de urgência para determinar a reintegração de 

posse imediata do imóvel em seu favor. Juntou documentos anexados nos 

ids. 12290326, 12290367, 12290448, 12290490 e 12290595 Determinada 

a emenda da inicial, a autora se manifestou no id. 12423424, anexando 

documento de id. 12423640. É O RELATÓRIO. DECIDO. Primeiramente, 

acato à emenda da inicial, eis que a parte autora comprovou o 

recolhimento das custas (ids. 12423424 e 12423640.). Não obstante, 

embora decida pelo processamento da inicial, saliento que a mesma 

deverá tramitar pelo procedimento comum. Explico: O procedimento 

especial previsto nos arts. 560 a 566 do Código de Processo Civil, 

estampados na seção II do capítulo II da referida legislação, regem as 

ações de manutenção e reintegração de posse, com exceção daquelas 

em que a agressão à posse tenha ocorrido há mais de ano e dia, quando a 

demanda será submetida às normas do procedimento comum. Essa é a 

dicção do art. 558, parágrafo único do CPC, in litteris: Art. 558. Regem o 

procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da 

Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da 

turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. 

Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não 

perdendo, contudo, o caráter possessório. No caso dos autos, não há 

qualquer prova que o suposto esbulho tenha se dado há menos de ano e 

dia, requisito necessário para que a ação possessória manejada tramite 

pelo procedimento especial, inerente àquelas em que a suposta ofensa à 

posse tenha ocorrido recente ao ingresso da demanda. Isso porque, dos 

autos não se extrai qualquer prova de ofensa recente a suposta posse da 

autora, que tampouco trouxe indícios do exercício de posse alegado sobre 

o imóvel em questão. Aliás, a própria autora narra na exordial que não tem 

conhecimento de quando teria se iniciado o suposto esbulho e que o réu 

estaria morando no local, o que aliado ao fato de que embasa sua 

pretensão unicamente em documentos que em tese demonstram somente 

a propriedade do bem, chego a conclusão que a suposta ofensa à posse 

não se deu há menos de ano e dia, razão pela qual a presente demanda 

deverá tramitar pelo procedimento comum, sendo aplicada as normas 

atinentes ao referido procedimento, sem deixar de se tratar a matéria de 

mérito relativa à posse. Deste modo, em se tratando de ação que tramita 

pelo procedimento comum, não há que se falar na análise de pedido liminar 

de reintegração da posse, por se tratar de medida cabível somente às 

ações possessórias que se submetem ao procedimento especial. De outro 

lado, é possível o pedido de tutela de urgência que versa sobre a 

reintegração da posse, pedido este feito pela autora e que passo a 

analisar: O Novo Código de Processo Civil estabeleceu um novo modelo de 

antecipação de efeitos. Em linhas gerais, imperiosa a leitura do art. 294 e 

ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental 

independe do pagamento de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva 

sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser 

revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em 

contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de 

suspensão do processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas 

que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo 

único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes 

ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na 

decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o 

juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A 

tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, 

ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. 

Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 

tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão 

jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vê-se, portanto, que o 

legislador insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a 

chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em Tutelas de Urgência (também 

dividida em caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. No que toca a 

chamada “Tutela Provisória de Urgência”, deve-se asseverar que esta 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (art. 

300/CPC). Já em relação a Tutela de Evidência, esta será concedida 

independente a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado 

útil do processo, quando: “I - ficar caracterizado o abuso do direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de 

fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável.” A lei ainda estabelece que apenas nas hipóteses 

“II” e “III” o Juízo poderá deferir liminarmente, sendo que nos demais casos 

é necessário o contraditório (art. 311, parágrafo único do CPC). Também 

estabelece a lei que para o deferimento da tutela provisória de urgência 

que, conforme o caso, poderá o Juízo exigir caução real ou fidejussória 

idônea para a efetivação da medida à ser deferida. Ficando vedada a 

concessão da tutela de urgência que aparentar risco de irreversibilidade. 

À respeito da tutela provisória, Daniel Amorim Assumpção Neves salienta 

que: “Não existe discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela 

provisória, ou seja, o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder 

ou não a tutela provisória imaginando que ambas as soluções serão 

consoantes com o direito. Estando preenchidos no caso concreto os 

requisitos legais, o juiz é obrigado a conceder a tutela provisória, também 

sendo obrigado a indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão 

preenchidos. Será teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a 

presença dos requisitos, mas, por acreditar que a melhor solução é a não 

concessão da tutela provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo 

ausentes os requisitos, resolve por concedê-la por entender essa solução 

a mais oportuna ou conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação 

do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória em 

razão da utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo 

indeterminado ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória 

de urgência, como se pode notar dos requisitos “elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco” Mas 

também na tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como 

“abuso do direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas 

essa liberdade valorativa no preenchimento dos requisitos não se 

confunde com a liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A 

decisão está condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua 

interpretação é indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa 

atividade.” (in Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora 

JusPodivm:2016. Página 422). Apesar das palavras do doutrinador 

denotarem no início à pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à 

suposta objetividade na aplicação da norma processual, tal não deve ser a 

conclusão, porquanto o direito é ciência eminentemente subjetiva. 

Contudo, prosseguindo com a leitura completa do trecho acima, 

constata-se que o que o doutrinador buscou afirmar, segundo a minha 

interpretação, que diante da valoração quanto a presença dos requisitos 

inerentes à concessão da tutela, os quais devem ser valorados pelo 

Magistrado, não caberá a este indeferir a tutela, quando constatar 

presentes os requisitos. Com efeito, atento as informações contidas no 

processo até então, tenho que o pedido de tutela provisória de urgência 

para reintegração da posse do imóvel em questão à parte autora deve ser 

indeferido. Explico: No que diz respeito à probabilidade do direito, observo 
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que a autora não trouxe qualquer prova acerca da posse alegada. Muito 

embora invoque proteção possessória, a Requerente embasa seu pedido 

unicamente em documentos que, em tese, demonstram a propriedade 

sobre o imóvel em discussão, mas que em princípio, não apontam qualquer 

indício do exercício de posse da Requerente sobre o imóvel em discussão, 

de modo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Ademais, 

a autora afirma que reside na cidade de Cuiabá, MT, e o imóvel em 

discussão ao que tudo indica pertence a um conjunto habitacional, ou seja, 

aparentemente, a autora não reside no local. De outro lado, em que pese 

pudesse demonstrar o exercício de posse de outras maneiras, a exemplo 

da locação, a autora não trouxe qualquer prova nesse sentido, e inclusive 

asseverou que o requerido é quem reside no local, o que abala ainda mais 

sua tese de posse sobre o imóvel, ao menos nesta fase inicial. Não 

obstante, no que diz respeito ao perigo de dano, como já exposto, a parte 

autora não demonstrou que o suposto esbulho tenha ocorrido 

recentemente, afirmando na inicial que sequer tem conhecimento de 

quando a suposta ofensa à posse teria se iniciado, de modo que não 

verifico, ao menos neste momento, o perigo de dano que justifique o 

deferimento da medida de urgência. Assim, considerando que a autora 

não comprovou, ainda que minimamente, o exercício de posse sobre o 

imóvel ou o perigo do dano, inexistentes os requisitos necessários ao 

deferimento da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, nos termos 

do art. 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhado(a) de Advogado(a) ou Defensor Público, 

a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. De acordo com o artigo 334 do CPC, a 

audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Cáceres/MT., 03 de 

abril de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de direito em substituição 

legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000893-46.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, 

SEGURO, SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: OSVALDO PEREIRA, FLAVIA 

APARECIDA DE SOUZA, ELAINE PANOFF, CATARINA LEITE DE SOUZA, 

IZAQUE GUALBERTO DE ARRUDA, PETRONILIO LEITE DE SOUZA NETO, 

LUIZ CARLOS FERNANDES, OSORIO FERREIRA DE CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ITAU 

SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S.A., FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL c.c DANO MORAL ajuizada por 

OSVALDO PEREIRA e outros em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS S/A e outros. Em síntese, informa a inicial que os 

autores adquiriram imóveis por meio do Sistema Nacional de Habitação, 

tendo-os financiado e junto ao financiamento adquirido apólices de seguro 

para a proteção assecuratória dos imóveis. Diante disto, vem na inicial 

informar problemas estruturais nos imóveis que caracterizariam o sinistro 

sujeito a cobertura pelos seguros contratados junto às requeridas. Após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereram o quanto segue: “III) a 

procedência dos pedidos, saindo os réus condenados nas seguintes 

verbas e obrigações: a) condenar a seguradora líder a efetuar o 

pagamento aos Autores do valor necessário ao reparo integral do imóvel, 

a ser determinado na instrução da causa; b) condenar a seguradora líder 

a efetuar o pagamento aos Autores do valor acumulado da multa decendial 

estatuída na Cláusula 17, subitem 17.3, das Condições Especiais da 

Apólice Habitacional; c) aplicação de correção monetária e de juros de 

mora sobre os valores atualizados das condenações, com início a partir 

da citação; d) condenar o réu a efetuar o pagamento aos Autores na 

importância de 60 (sessenta) salários mínimos, equivalente a R$ 52.800,00 

(cinquenta e dois mil e oitocentos reais) a título de indenização por danos 

morais, ou outro valor que Vossa Excelência arbitrar; e) condenar a 

Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como 

ressarcimento dos honorários periciais, das custas e despesas com o 

processo e ainda os ônus próprios da sucumbência.” Com a inicial, vieram 

os documentos. No primeiro contato com o processo este Juízo deliberou 

pela emenda da inicial nos seguintes termos (id. 12037582): “a) 

justifiquem/comprovem a pretensão resistida a fim de que sobressaia a 

condição necessária ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de 

agir. B) justifiquem/comprovem a informação de hipossuficiência 

econômica, de modo a demonstrar que conjuntamente não são capazes 

de suportar as despesas do processo sem comprometimento do próprio 

sustento, sob pena de não o fazendo ser o pedido de gratuidade da 

justiça indeferido. Com efeito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, fica consignado o prazo de 15 (quinze) dias, para que os 

autores promovam a emenda da inicial na forma acima estabelecida.” Os 

autores então se manifestaram no id. 12456622 em cuja oportunidade 

teceram considerações com vistas ao deferimento da justiça gratuita, bem 

como trouxeram documentos visando demonstrar o prévio requerimento 

administrativo. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial. O fato é que 

mostra-se necessário que a parte adote alguma postura proativa anterior 

ao ajuizamento da ação com vistas à resolução da problemática. A 

despeito dos documentos anexados à manifestação informando o 

endereçamento de “avisos de sinistro” e havendo nestas informações a 

data de Outubro/2017, um ponto chamou a atenção do Juízo. É que o 

comprovante da postagem dos avisos informa o envio ocorrido no dia 08 

de Março de 2018 (id. 12456669 – pág. 1). Dito isto, chamo a atenção para 

o fato de que a Circular/SUSEP n. 256/2004 (ainda em vigor) estabelece o 

prazo de 30 (trinta) dias para que as seguradoras promovam a liquidação 

do sinistro. In verbis: Art. 33. Deverão ser informados os procedimentos 

para liquidação de sinistros, com especificação dos documentos básicos 

previstos a serem apresentados para cada tipo de cobertura, 

facultando-se às sociedades seguradoras, no caso de dúvida fundada e 

justificável, a solicitação de outros documentos. § 1º Deverá ser 

estabelecido prazo para a liquidação dos sinistros, limitado a 30 (trinta) 

dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos 
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previstos no caput deste artigo, ressalvado o disposto no parágrafo 2º 

deste artigo. § 2º Deverá ser estabelecido que no caso de solicitação de 

documentação e/ou informação complementar, na forma prevista no caput 

deste artigo, o prazo de que trata o parágrafo anterior será suspenso, 

reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que 

forem completamente atendidas as exigências.” Fato é que as 

seguradoras possuem o prazo de 30 (trinta) dias para a liquidação do 

sinistro (após a entrega dos documentos), findo o qual poderá deferir ou 

negar a cobertura, hipótese esta que surgiria então a chamada pretensão 

resistida. Dito isto, considerando que a postagem dos documentos (Aviso 

de sinistro) foi realizada no dia 08 de Março de 2018, pode-se concluir 

então que não houve o decurso do prazo para a conclusão da liquidação 

administrativa do sinistro, pelo que não há que se falar em pretensão 

resistida neste caso. Presume-se então que tão logo os autores, por meio 

de seus Advogados, tenham tomado conhecimento do despacho proferido 

no id. 12037582 no dia 05 de Março de 2018, tenham então produzido as 

informações que neste momento são apreciadas com a intenção de 

demonstrar o exaurimento da via administrativa. Todavia, em que pese a 

informação de que não obtiveram resposta dos “avisos”[1], não há que se 

falar em tempo hábil para a resposta das seguradoras, porquanto, não 

transcorrido o período de 30 dias para a resposta às informações de 

sinistro – considerando a data em que os requerimentos foram 

encaminhados via correio. Deve-se ainda desconsiderar as datas 

contidas nos “avisos”, pois demasiadamente pretéritas ao seu 

envio/encaminhamento às seguradoras. Conclui-se então que não há que 

se falar em negativa administrativa das seguradores, pelo que não há – 

via de consequência - no que se falar em pretensão resistida. Em suma, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Ora, pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da autora em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. Afinal, é de conhecimento 

público que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de 

processos, para os quais os recursos humanos disponíveis para a 

resolução dos mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e 

qualidade a contento social de modo que a sociedade permanece 

insatisfeita com a prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a 

máquina pública recebe a culpa pela “morosidade processual”, de outro 

também deve-se atribuir a responsabilidade por demandas ajuizadas em 

muitas das vezes sem necessidade, quando talvez um contato telefônico 

e uma conversa no campo extrajudicial seria suficiente para sanar 

eventual irresignação, evitando-se por conseguinte a demanda judicial. 

Com efeito, apegando-se aos fundamentos já expostos no despacho 

inicial, mantenho-me firme naquelas razões para assentar a necessidade 

de demonstração mínima da tentativa de resolução extrajudicial da 

irresignação como condição ao recebimento da demanda judicial. Vale 

dizer, deve ser demonstrada a existência de pretensão resistida (lide) 

para que haja interesse de agir junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO 

- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO. -O interesse processual na ação 

cautelar de exibição de documentos, cabível como medida preparatória 

para instruir a ação principal, depende da demonstração da existência de 

relação jurídica entre as partes, da comprovação do prévio requerimento 

administrativo, não atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do 

pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual. 

Observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, julgado sob a sistemática dos 

recursos repetitivos. (TJMG – Apelação Cível n. 10467150005495001MG – 

15ª Câmara Cível – Publicado em 11.03.2016. Relatoria do Desembargador 

Edison Freital Leite). APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE 

PROCESSUAL. Ação cautelar exibitória de documentos ajuizada com a 

finalidade de obter documento para instruir ação principal a este 

relacionada. Falta de encaminhamento prévio de pedido administrativo. 

Pretensão resistida não configurada. Ausência de interesse processual. 

Extinção da Ação cautelar. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 24/09/2015). É bem certo que os 

tribunais têm concentrado tais exigências em campos específicos do 

direito, o que não se vê com muita frequência no campo do direito do 

consumidor. Contudo, todo o caráter protecionista do Estatuto do 

Consumidor – que é legítimo e plenamente justificado – não pode elidir do 

ordenamento jurídico preceitos básicos do campo processual de modo que 

este Juízo compreende a necessidade de se exigir a demonstração prévia 

da pretensão resistida até mesmo na seara consumerista – a fim de 

promover a salvaguarda dos fatores mencionados aqui no início, quais 

sejam, o interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz. Deste 

modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão resistida, neste 

caso, é de se reputar inexistente a condição necessária ao ajuizamento 

da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que mantenho-me firme 

no que foi exposto no despacho anterior. E a despeito do que mencionam 

os autores na inicial acerca da desnecessidade do prévio requerimento 

administrativo, ressalto que a convicção deste Juízo possui adequação no 

CPC para o fim de indeferir a inicial eis que não cumprida na íntegra a 

determinação de emenda (art. 321, parágrafo único), assim como também 

encontro fundamento no art. 330, III do Código de Processo Civil[2] em 

razão da ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de 

agir). É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A 

INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Atento ainda as razões invocadas na última 

manifestação dos autores, fica deferido os benefícios da justiça gratuita 

de modo que dispenso os autores do recolhimento das custas quanto aos 

atos praticados até o momento, bem como de eventual pretensão recursal. 

P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT, 02 de Abril de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal [1] Em 

atendimento ao determinado nos autos, os Requerentes promoveram o 

aviso de ocorrência do sinistro junto às Requeridas, sendo que até o 

presente momento, ainda não obtivem resposta, documento anexo. (id. 

12456622 – pág. 4, trecho da manifestação de emenda). [2] Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse 

processual;
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000171-12.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: MARCO ANTONIO VARGAS GEMIO Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT ajuizada por 

MARCO ANTONIO VARGAS GEMIO em face de SEGURADORA LÍDER – 

DPVAT. Em síntese, pretende o autor o recebimento da indenização 

alusiva ao seguro obrigatório. Ocorre que o mesmo argumenta ser 

desnecessário o exaurimento da via administrativa o que desde já denota 

que não formulou requerimento na esfera administrativa para recebimento 

do seguro. É a síntese de necessário. Fundamento e decido! Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT ajuizada por MARCO 

ANTONIO VARGAS GEMIO em face de SEGURADORA LÍDER – DPVAT. A 

inicial deverá ser indeferida por ausência de condição ao exercício da 

ação! O fato é que este Juízo segue o entendimento segundo o qual é 

preciso que a parte esgote a via administrativa, a fim de que passe a deter 

interesse de agir ante a pretensão resistida da parte diversa. A 

Constituição da República de 1988 preceitua em seu artigo 5º, inci-so 

XXXV, que o Poder Judiciário apreciará qualquer lesão ou ameaça a 

direito. Trata-se da elevação do direito de ação puro e simples outorgado 
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ao indivíduo, a direito individual constitucional, protegido pela imutabilidade 

de que é revestida toda cláusula pétrea. A Lei Fundamental, ao tratar do 

acesso à justiça, não fez qualquer ressalva sobre a prejudicialidade do 

esgotamento da via administrativa, o que obriga ao entendimento de que 

ele é desnecessário para se buscar a tutela jurisdicional. Com efeito, 

quando é de sua vontade, a própria Constituição Federal expressamente 

impõe o exaurimento da instância extrajudicial, como ocorre com as 

matérias esportivas. A finalidade de se exaurir esse meio antes de se 

pleitear em juízo o direito buscado não é outra senão a facilidade e rapidez 

na solução do conflito, evitando dispensar um ônus ainda maior, seja 

financeiro, físico ou moral, buscando atender o princípio da Economia 

Processual. No caso, falta interesse processual a parte autora, haja vista 

a desnecessidade da providência jurisdicional (ausência de lide). Não 

havendo o prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, é 

óbvio que ainda não existe lide, no sentido de pretensão resistida. Logo, 

"se ainda não existe resistência à pretensão deduzida pelo autor em juízo, 

este é carecedor de ação, por falta de interesse processual, pois a 

existência de litígio constitui conditio sine qua non do processo" 

(RJTJERGS 152/602). Nesse sentido, assim já se manifestou o Superior 

Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. 1 - A ausência total de 

pedido na via administrativa, ingressando a segurada, diretamente, na 

esfera judiciária, visando obter benefício previdenciário (aposenta-doria 

por idade), enseja a falta de uma das condições da ação - interesse de 

agir - pois, à mingua de qualquer obstáculo imposto pela autarquia (INSS), 

não se aperfeiçoa a lide, doutrinariamente conceituada como um conflito 

de interesses caracterizado por uma pretensão resistida. 2 - Recurso 

Especial conhecido e provido para extinguir o feito sem jul-gamento de 

mérito (art. 267, VI, do CPC). Decisão: por unanimidade, conhecer do 

recurso e lhe dar provimento. (RESP 151818/SP (1997/0073680-6); DJ: 

30/03/1998, PG: 00166; Relator Min. FERNANDO GONÇALVES; Data da 

Decisão 10/03/1998 Órgão Julgador SEXTA TURMA) Os Tribunais 

Regionais Federais também comungam, em sua maioria, do mesmo 

entendimento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO. PRETENSÃO MATERIAL RESISTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. 

CONTESTAÇÃO LIMITADA À MATÉRIA PRELIMINAR PROCESSUAL. AÇÃO 

PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Limitando-se a 

contestação a abordar matéria de índole preliminar processual e não tendo 

provado o autor a prévia formulação de requerimento administrativo de 

concessão de benefício previdenciário, indeferido expressa ou 

tacitamente, falta interesse de agir sob o aspecto necessidade no manejo 

de ação processual com esse escopo, ante a ausência de pretensão 

material resistida (TRF 5a Região, AC 154042 - 98.05.53149-0 – AL, 

Terceira Turma, Data da Decisão: 26/08/1999, DJ 24/09/1999, p. 1369, 

Des. Federal RIDALVO COSTA). In casu, tentou o autor argumentar ser 

desnecessário a cobrança administrativa prévia do seguro, a fim de que 

haja a condição da ação (interesse de agir) independente do exaurimento 

do âmbito administrativo. No entanto, este Juízo em diversas decisões tem 

refletido os fundamentos acima colacionados de modo que entende ser 

imprescindível que a indenização alusiva ao seguro obrigatório seja 

indeferida no âmbito administrativo para que surja a pretensão resistida e 

assim o interesse de agir – condição ao exercício da ação. Logo, 

considerando que após a concessão de prazo para informar a falta 

apontada, o autor manifestou-se pela desnecessidade de tal, presume-se 

que o mesmo não tenha levado a efeito seu requerimento administrativo 

prévio pelo que a inicial deverá ser indeferida por ausência de condição 

ao exercício da ação, qual seja, o interesse de agir. É como decido! Ante o 

exposto, nos termos do art. 330, III do Código de Processo Civil, reconheço 

a ausência de interesse de agir sobre a pretensão deduzida na inicial, 

razão pela qual deve a inicial ser INDEFERIDA. Logo, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, I do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Sem custas. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Cáceres/MT., 02 de Abril de 2018 Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de Direito em subst.. Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007092-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (REQUERENTE)

CELIO SILVA FILHO (REQUERENTE)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Processo: 

1007092-21.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 108.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que a contestação foi interposta tempestivamente. Ao autor para, 

querendo, impugnar. Cáceres/MT, 3 de abril de 2018 VALDINEY DA SILVA 

NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 7708 Nr: 864-48.1997.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL SILVA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3691, ANA PAULA AMORIM SANTOS SILVA - 

OAB:20086, BRUNO CESAR MACIEL BRAGA - OAB:22521-D

 Vistos, etc.Quanto ao pedido do terceiro interessado Sr. Alcides Pereira 

de Barros, o caso é indeferimento do pleito em razão da prescrição. De 

acordo com o art. 206 do NCPC:“Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco anos: 

[...]II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores 

judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o 

prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos 

ou mandato; [...]”Na espécie, a cessação do mandato ocorreu quando do 

substabelecimento do mandado sem reserva de poderes para a advogada 

Maria Sônia Alves na data de 31/10/2000 (fl. 181 dos autos principais – 

código: 7708 e a presente ação foi proposta no dia 29/05/2017 (fl.05), 

quando, há muito, já escoado o prazo prescricional, cujo termo final se deu 

na data de 31/10/2005.:(...)1. A prescrição para a ação de cobrança de 

honorários é qüinqüenal e tem seu termo inicial contabilizado da data da 

revogação do mandato. Inteligência do art. 25 do EOAB. Com a morte do 

mandante, operou-se a revogação do mandato outorgado por Alcides, nos 

termos do artigo 682, II, do CCB, iniciando-se o prazo prescricional para a 

cobrança dos honorários contratuais. Ocorrendo a substituição da 

representação processual, depois do falecimento do mandante, o termo 

inicial para a fluência do prazo prescricional permanece sendo a data da 

extinção do mandato. Hipótese em que a pretensão de recebimento dos 

honorários contratuais referente a este período, efetivamente, está 

prescrita. (...) (TJ-RS - Apelação Cível AC 70069107324 RS (TJ-RS, Data 

de publicação: 25/11/2016). Deste modo, aplica-se à pretensão do Sr. 

Alcides Pereira de Barros o artigo 25 da Lei 8.906/94 e o artigo 206, § 5º, II 

do Código Civil, estando o crédito prescrito há mais de 16 (dezesseis) 

anos. Portanto:(a)Indefiro os pedidos de fls. 430/434;(b)Referente ao 

pedido do INSS, cumpram-se os termos do Provimento n.º 11/2017.

(c)Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 58624 Nr: 4932-26.2006.811.0006

 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): TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES, MARCELO 

GERALDO COUTINHO HORN, ASSUNÇÃO & MOREIRA LTDA, MARILU 

SANTANA DE CARVALHO RODRIGUES, LUIS AURELIO ALVES, MOREIRA 
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& BRENTANI GOMES LTDA-ME, GILMAR NETO DE ASSUNÇÃO, GILDA 

MENDES MOREIRA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 

5286-B, hudson - OAB:7485, JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:6557, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT, 

ODILON VIEGAS MUNIZ - OAB:962, RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, INTIMO as empresas requeridas 

MOREIRA & BRETANI GOMES LTDME e ASSUNÇÃO & MOREIRA LTDA, via 

DJE, através de seus advogados, a fim de que apresentem as suas 

alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84067 Nr: 10578-46.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DE SÁ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 08.02.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Município de Cáceres 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.: 164573 Nr: 1720-16.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEMAR LUIZ DE MORAES NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. BARBOSA DO 

NASCIMENTO - OAB:23.635/O, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - OAB:11.468, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Exequente, 

através de sua advogada, para que no prazo de 05 dias acoste aos autos 

os dados bancários (agência e número da conta corrente/poupança com 

os respectivos dígitos verificadores) e CPF do titular da conta em que 

pretende ver depositado o valor que será levantado posteriormente via 

alvará eletrônico.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011971-20.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010926-20.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA NALINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO AS PARTES DO CÁLCULO RETRO JUNTADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012165-20.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAÚ (REQUERIDO)

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005323-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA 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: 15:15 (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: 1005577-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JESUS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/04/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006257-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS BACUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/04/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 
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intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010968-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PAGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002656-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARIO DE ALVARENGA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006471-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/04/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002052-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATECILENE REGINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006523-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DA SILVA CARVALHO (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: 10/04/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005430-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIO NEGRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CORREA MENDONCA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012104-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005683-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/04/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011874-83.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA OAB - MT14031-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011429-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON ARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011728-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LEITE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011656-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011594-20.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBORINA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

GILCIMARA CORREA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MANOEL SIMAO (REQUERIDO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005080-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERREIRA DE PAULA CASTRO (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: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012099-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA VOLGARIN (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005401-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/04/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011123-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEODONTO CLINICA ESPECIALIZADA S/S LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003945-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE FERNANDES DE ARAUJO E COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

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

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006520-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA BEATRIZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/04/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005438-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEIA GARCIA DE OLIVEIRA (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: 10/04/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005322-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/04/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006470-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CARDOSO PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011762-51.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NALDIMAR BENTO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO Nº ID (12277993), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005418-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA MAYARA TAVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/04/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005165-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012088-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO APARECIDO FALANQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003878-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUZILEIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12245051), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006256-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/04/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002290-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PARAIA HERRERA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011139-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CANDIA DO PRADO (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005575-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011252-72.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ SPADA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

 

intimo o exequente do r. despacho retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011521-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOS SANTOS 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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005443-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENILDO PEREIRA (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: 10/04/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1005443-21.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOCENILDO 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e tutela 

de urgência proposta por Jocenildo Pereira em face de VIVO S/A, a fim de 

que seja efetuada a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de 

restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente alega que foi surpreendido 

com o seu nome negativado por uma suposta dívida junto à Reclamada. 

Ocorre que o Requerente jamais manteve qualquer vínculo com a 

Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao 

judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de tutela específica, 

conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é 

perfeitamente possível, desde que seja demonstrada probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com 

escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 117 de 578



anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Designe-se data para realização de 

audiência para tentativa de conciliação. Cite-se e intime-se a parte 

promovida, nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização 

da audiência de tentativa de conciliação já designada nos autos. 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE 

Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 9861243 17092016175964100000009744033

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002535-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005431-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/04/2018 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: 1003718-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE REGINA VIOLIN - ME (ADCOS) (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE FRANCA DOS SANTOS (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: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005327-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PENHA LARA (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: 10/04/2018 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: 1000800-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002968-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JULIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES OAB - RS0056563A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12469481), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002643-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINEIA DA SILVA (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)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004188-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CASEMIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (114 93605), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (11218052), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005803-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN APARECIDO FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/04/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006258-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/04/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12397359), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004268-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12300856), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005598-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR FRANCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12242219), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006345-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DUCINEY MARTINS RODRIGUES (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: 11/04/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002813-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MORACIR DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12226943), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004012-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PIRES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12278110), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004280-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO GONCALVES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12395811), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002695-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEIDE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12223447), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DE LIMA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ID 11217601

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005995-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARCOS BATISTA (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12407466), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005068-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AMERICO PIRES 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)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003500-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12333126), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003731-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINOMAR JOSE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12327671), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002985-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEOLINO MUNIZ CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12239715), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADO DA INTIMAÇÃO.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 217650 Nr: 5242-46.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CASTEDO SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 147708 Nr: 6082-32.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAIMUNDO SANTANA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIO FERREIRA BARBOSA - 

OAB:31543

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 153016 Nr: 248-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ALMEIDA SILVA, NATALINO 

ASSUNÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:, 

VICENTE ANDEREOTTO JUNIOR - OAB:9.207

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 157672 Nr: 5382-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, LAURILEU LUIZ DA 

SILVA, LUIZ ALBERTO GALLINDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752, DANIEL ERMELINDO NERI - OAB:21676/0, 

JULIANA ANTÔNIO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/PE 37010, 

Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215847 Nr: 3648-94.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELINE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:MT0021450

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227606 Nr: 12583-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON RODRIGUES SOARES, ELVIS DA 

SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 222386 Nr: 8756-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOMICIO LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988, WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - 

OAB:10705-MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 200895 Nr: 3975-73.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DEMARCHI DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e 

CONDENO o réu EDER DEMARCHI DE OLIVEIRA NASCIMENTO, brasileiro, 

convivente, motorista, nascido aos 19/02/1984, natural de Goioerê/PR, 

portador do RG nº. 86734, SSP/MT, e CPF nº. 005.488.231-11, filho de 

Cícero de Oliveira Nascimento e Roseli Aparecida Demarchi Nascimento, 

residente na Avenida Mato Grosso, nº. 2249, Bairro São José, Ponte e 

Lacerda/MT, pela prática do crime previsto no artigo 306, da Lei nº. 

9.503/97(...) razão pela qual torno a pena DEFINITIVA em 06 (SEIS) MESES 

DE DETENÇÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, e em 02 (DOIS) MESES A PENA 

DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR OU DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A 

HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, 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, levando em conta o que 

determina o artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal. (...) CONCEDO-LHE O 

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.Condeno-o ao pagamento das custas 

e despesas processuais. 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.: 187967 Nr: 6976-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI LICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Sousa Peres da 

Silva - OAB:14395

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e 

CONDENO o réu VALDECI LICA, brasileiro, solteiro, sub-oficial da Marinha, 

nascido aos 22/04/1971, natural de Cáceres/MT, portador do RG nº. 

514822-7 Marinha do Brasil, e CPF nº. 469.138.401-44, filho de Luiz Lica e 

Elza Leoncia Rodrigues, com endereço à Agência Fluvial de Cáceres - 

Marinha do Brasil, Cáceres/MT pela prática do crime previsto no artigo 306, 

da Lei nº. 9.503/97. (...) razão pela qual torno a pena DEFINITIVA EM 06 

(SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA SOBRE 1/3 (UM 

TERÇO) DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, E 

EM 02 (DOIS) MESES A PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR OU DE SE OBTER 

A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, 

ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias 

modificadoras da pena.(...)Considerando o fato de que o réu respondeu o 

processo em liberdade, dada a natureza da pena e regime fixado, bem 

como que não se encontram presentes os requisitos ensejadores de sua 

prisão preventiva prevista no artigo 312 do CPP, CONCEDO-LHE O DIREITO 

DE APELAR EM LIBERDADE.Condeno-o ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Efetue-se a detração da pena, nos termos dos 
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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.: 232462 Nr: 2703-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOMES DA SILVA, MATHEUS 

REZENDE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 Vistos etc,

Recebi hoje às 18h00min.

 Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que os autuados LEANDRO 

GOMES DA SILVA, e MATHEUS REZENDE PIRES, foram presos em estado 

de flagrância por ter supostamente cometido as infrações previstas no 

artigo 180 do Código Penal c/c art. 2º, §4º, inc. I da Lei 12.850/20013, c/c 

Artigo 244-B da Lei 8069/90.

O flagrante foi homologado, com a concessão de liberdade provisória, 

após o pagamento da fiança arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para cada flagrado. Não foi realizada Audiência de custódia.

 Diante disso, em observância ao que determina o disposto no Artigo 1º da 

Resolução 12/2017, que determina a realização de Audiência de Custódia 

em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, nos termos 

preconizados pela Resolução 213/CNJ para presença do autuado preso 

em flagrante delito ou no cumprimento de ordem de prisão, para 

verificação da legalidade e regularidade da prisão, bem como a 

manutenção da mesma, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA para amanhã, 

dia 03.04.2018, às 14h00min.

 Requisite-se o Exame de Corpo de delito nos termos do Art. 4º, inc. VII do 

Provimento 12/2017.

Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Publico.

 Requisitem-se os presos (Art 6º do Provimento 12/2017).

Neste ato, junto os antecedentes criminais dos autuados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 1788-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222844 Nr: 9064-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA LIMA, GILSON JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc,

Determino que seja expedida Carta Precatória para a comarca de Várzea 

Grande/MT, para citação do réu EDIVALDO PEREIRA LIMA, no endereço 

constante dos autos, sobre os termos da presente.

 Posteriormente conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 67616 Nr: 5058-42.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

GASPAR SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON ALEX RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 142685 Nr: 498-81.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLANIA CRISPIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 167705 Nr: 4435-31.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO CÉSAR RIBEIRO DE FRANÇA, 

CATARINA PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455/MT, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 186574 Nr: 6116-02.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA APARECIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 189485 Nr: 7924-42.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT
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 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 218045 Nr: 5599-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLYSSON FERREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 222844 Nr: 9064-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA LIMA, GILSON JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202084 Nr: 4722-23.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANTONIO SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187570 Nr: 6672-04.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194457 Nr: 156-31.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO NUNES DE ALCANTARA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194644 Nr: 314-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 210246 Nr: 10210-56.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR OLAVO DA SILVA - 

OAB:17172

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229856 Nr: 1081-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134159 Nr: 3143-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 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:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162774 Nr: 58-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 171194 Nr: 7172-07.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 186299 Nr: 5952-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 196694 Nr: 1502-17.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO APARECIDO MINARÉ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 198250 Nr: 2419-36.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CESAR SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206634 Nr: 7709-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LINO CAMPOS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207699 Nr: 8442-95.2016.811.0006

 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): ROBSON BARBOSA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208256 Nr: 8829-13.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDSON ANTÔNIO ANDRADE LOPES, IVAN 

DA SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ROBERTO DA SILVA 

- OAB:OAB 13248/MT, Ricardo de Freitas - OAB:13505

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 189500 Nr: 7938-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROCESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204003 Nr: 5926-05.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEI RODRIGUES 

SALGUEIRO - OAB:

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROCESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228399 Nr: 2-42.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DA COSTA FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 145478 Nr: 3533-49.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO ROCHA CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14.008/MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 163099 Nr: 386-44.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE DA SILVA FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 169978 Nr: 6232-42.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO COSTA PEREIRA MARTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 179704 Nr: 2065-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON APARECIDO PONHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208937 Nr: 9329-79.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDSON ANTONIO DE ANDRADE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ROBERTO DA SILVA 

- OAB:OAB 13248/MT, Ricardo de Freitas - OAB:13505

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 222844 Nr: 9064-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA LIMA, GILSON JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc;

Diante da certidão de fl. 119, vº, determino que seja feita a intimação 

pessoal do denunciado GILSON JOSÉ DA SILVA para informar o nome de 

seu advogado, no prazo de 05 dias.

 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao acusado 

se possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja 

ser assistido pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se o d. causídico ou dê-se vista dos autos à Defensoria 

Pública para apresentação de defesa preliminar, no prazo legal.

No que se refere ao réu EDIVALDO PEREIRA LIMA, determino que seja 

certificado acerca de sua citação.

 Posteriormente, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 222844 Nr: 9064-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA LIMA, GILSON JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc,

I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando os acusados EDIVALDO PEREIRA LIMA, e 

GILSON JOSÉ DA SILVA, como incursos nas sanções nela imputadas.

II – Citem-se os réus, nos termos do Art. 396 do indigitado “codex”, para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

III – Na resposta, os acusados poderão 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 (Art. 396-A).

IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando os réus não ter 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.

V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

VI – DEFIRO a cota ministerial de fl. 100 de juntada de certidão de 

antecedentes criminais do Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso, do sistema SIAP/TJMT.

 VII – Determino que seja expedida Carta Precatória para a comarca de 

Várzea Grande/MT, para cumprimento do mandado de prisão em desfavor 

de EDIVALDO PEREIRA LIMA.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 218737 Nr: 6141-44.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 177933 Nr: 962-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO EGUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA 

- OAB:13.607 MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 186833 Nr: 6270-20.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO/CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 198871 Nr: 2811-73.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ADRIANO PEREIRA MATOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, Kamilla Ladeia Segatto - 

OAB:19908/O

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 203142 Nr: 5333-73.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA RAMOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230112 Nr: 1255-65.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Ação penal cod. n. 230112

 Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra JOSÉ FRANCISCO DE 

OLIVEIRA NETO, dando-o como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, § 

2º-A, inciso I e § 7º, inciso III, c. art. 14, II e art. 61, inciso II, ‘f’, todos do 

Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/06.

À fl. 79 consta decisão recebendo a exordial acusatória, e o réu, após ser 

devidamente citado, apresentou resposta à acusação à fl. 83, sem arguir 

preliminares, arrolando a testemunha que pretende inquirir.

Deste modo, com supedâneo no art. 411 do CPP, designo o dia 

25/04/2018, às 13h40min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.

Requisite-se.

Intimem-se as testemunhas arroladas às fls. 05 e 83.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cáceres/MT, 2 de abril de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229429 Nr: 844-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, NERI ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do denunciado Neri Alves da Silva, Dr. Davi Ferreira 

de Paula e Dr. Ricardo de Freitas, para que apresentem resposta à 

acusação dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 205449 Nr: 6908-19.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO DA GUIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Vistos, etc.

Em consonância com o parecer ministerial, defiro o pedido defensivo de fl. 

154, motivo pelo qual designo o dia 25/04/2018, às 15:40 horas, para 

inquirição das testemunhas de Defesa Edvaldney e Gleiciane.

Notifique-se o Ministério Público e o Advogado.

Intimem-se as testemunhas Edvaldney e Gleiciane no endereço informado 

à fl. 154, bem como o réu.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 186482 Nr: 6059-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, 

HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA, GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA, 

WELLEY HERNANDES DO CARMO, EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B, 

VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Vistos, etc.

 Carreando detidamente os autos, verifico que o denunciado HELDERCLEY 

CLEMENTE DA SILVA não foi localizado no endereço informado nos autos, 

conforme certidão de fl. 532, assim, hei por bem DECLARAR A SUA 

REVELIA, nos termos do artigo 367 do CPP, devendo os autos prosseguir 

sem a sua presença.

Ademais, abra-se vista dos autos ao Assistente de Acusação, após a 

Defensoria Pública e o Advogado Alexandre Augusto Vieira para 

apresentação dos memoriais finais dos seus respectivos assistidos.

Por fim, venham-me conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226108 Nr: 11500-72.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA, ROBSON 

SILVA DE SOUZA, EDSON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joice Jerônimo Silva - 

OAB:16046

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a represente ação 

para fins de CONDENAR o réu Eduardo Henrique de Arruda à pena de 01 

(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e 

seis) dias-multa, fixados unitariamente à razão de um trigésimo do valor do 

salário mínimo vigente à época do fato, substituída a mesma por duas 

restritivas de direitos; CONDENAR o réu Robson Silva de Souza à pena de 

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e 

oitenta) dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO; DESCLASSIFICAR a 

conduta atribuída ao réu Edson de Arruda, das imputações que lhe foram 

feitas na exordial acusatória, determinando o encaminhamento de cópia do 

presente feito ao Juizado Especial Criminal para apuração de eventual 

delito previsto noa rt. 28, da Lei 11.343/06. Concedo aos réus o direito de 

apelar em liberdade.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228186 Nr: 12979-03.2017.811.0006

 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): CLEONICE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Visto.

Notifique-se a acusada CLEONICE ALVES DA SILVA para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados na forma do artigo 

55 da Lei n° 11.343/2006, cientificando-lhe das advertências dos 

parágrafos primeiro e terceiro do art. 55 da lei já referida.

Conste no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar a 

acusada, se a mesma possui condições financeiras para constituir 

advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representar a acusada 

em juízo.

Requisitem-se os antecedentes criminais. Havendo condenação, 

elabore-se certidão circunstanciada.

 Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Oficie-se a POLITEC requisitando laudo definitivo.

Após, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228185 Nr: 12978-18.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MENDES MIKULSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O

 Visto.

Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

 Cite-se o acusado RAFAEL MENDES MIKULSKI para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a 

advertência do parágrafo segundo do art. 396 e 396-A do Código 

Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar a acusada se a mesma possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Junte-se aos autos certidão de antecedentes criminais obtida pelo sistema 

Apolo. Havendo condenação, elabore-se certidão circunstanciada.

 COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

Oportunamente, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222844 Nr: 9064-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA LIMA, GILSON JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 ISTO POSTO, pelo que dos autos consta, com fundamento no artigo 75, 

do Código Penal, DECLINO competência desse Juízo para o Juízo da 

Primeira Vara Criminal da Comarca, no que se refere à análise da infração 

que se apura no presente feito.Remeta-se o presente inquérito ao Juízo da 

1ª Vara da Comarca, mediante as respectivas baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº. 20/2018 - DF

O Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Diamantino – 

MT - Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior - no uso de suas atribuições 

legais.Resolve:LOTAR a Servidora SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA 

MANRIQUE, técnico judiciário, matricula 23594 na 1ª Vara Cível desta 

Comarca de Diamantino – MT. Esta portaria entra em vigor a partir da data 

de sua publicação, revogando – se as disposições em contrario. 

Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.Diamantino – MT, 02 de Abril de 2018.Dr. Gerardo Humberto Alves 

Silva júnior- Juiz de Direito Diretor do Foro.

 PORTARIA Nº. 21/2018 - DF

O Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Diamantino – 

MT - Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior - no uso de suas atribuições 

legais.Resolve: LOTAR o Servidor JULYELSON AUGUSTO VITORASSI, 

Oficial de Justiça, matricula 22069 na Central de Mandados desta Comarca 

de Diamantino – MT. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua 

publicação, revogando – se as disposições em contrario. Publique-se, 

Cientifique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Diamantino – 

MT, 02 de Abril de 2018.Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior - Juiz de 

Direito Diretor do Foro.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000133-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA MARIA PASSOS (EXECUTADO)

T M PASSOS - ME (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para em 5 dias manifestar acerca da busca 

inexitosa no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000300-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE GOES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000300-20.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 6.069,52; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: SIMONE DE GOES LIMA Parte Ré: EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda 

da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração 

de imposto de renda, com intuito de comprovar impossibilidade de 

pagamento de custas. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 02 de abril de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000574-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA CLAUDIETE SAMPAIO (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para manifestar em 5 dias acerca da certidão do 

ID - 12163325 a seguir transcrita: " Certifico que a Parte Requerente foi 

citada, para em 03 dias, proceder o pagamento da dívida, conforme 

certidão do Oficial de Justiça- ID 12100000, com juntada do mandado aos 

autos na data de 07/03/20018. Certifico ainda que até a presente data não 

há comprovação nos autos de pagamento."

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001103-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP (RÉU)

MICHELA SINGH BERTO (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor para manifestar-se em 05 (cinco) dias acerca 

das informações encontradas nos Sistemas Bacenjud e Renajud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000029-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. SYLVANA ZANIN EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JANETE SYLVANA ZANIN (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem nos autos 

acerca da busca inexitosa no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-96.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVALDIR ANTONIO FELIPE (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem nos autos 

acerca da busca inexitosa no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000632-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR VECCHI - ME (RÉU)

ADEMIR VECCHI (RÉU)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem nos autos 

acerca do resultado no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000789-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO 03373833167 (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem nos autos 

acerca do resultado do Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000681-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP (EXECUTADO)

MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para em 5 dias manifestar nos autos acerca do 

resultado do endereço do Requerido no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem nos autos 

acerca do resultado encontrado na busca do Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000139-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEGAIL GONCALVES (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem nos autos 

acerca da busca inexitosa no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA EWALD (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem nos autos 

acerca da busca inexitosa no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILAINE APARECIDA CANDIDO (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem nos autos 

acerca da busca inexitosa no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000788-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIANE DE OLIVEIRA MAIA (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem nos autos 

acerca da busca dos endereços no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON FONTES DA SILVA (EXECUTADO)

J. FONTES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON DALL AGNOL RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem nos autos 

acerca dos endereços encontrados no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001202-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça a seguir transcrita: ".... que deixei de efetuar 

a BUSCA e APREENSÃO do bem móvel (veículo automotor) conforme 

descrito no mandado, em razão deste não ser encontrado no endereço 

declinado no mandado. Conforme informações colhidas na respectiva 

diligência, o referido veículo é usado no transporte de venda de produtos 

de nutrição animal na empresa de propriedade do requerido, no trajeto de 

Deciolândia para o interior de Mato Grosso e os Estados de Rondônia e 

Acre, e dificilmente, poderá ser localizado neste município e Comarca.."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43587 Nr: 251-74.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A-MT

 Intimo o credor para no prazo de 05(cinco) dias, atualizar a planilha do 

débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124882 Nr: 790-59.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Real Prime Consultoria & Incorporação Imobiliária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Teske Correa, Karula Genoveva Batista 

Lara Corrêa, Mauro Jorge Leitão Santos, Santa Peres de Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Andreola - 

OAB:SC/35846-A, João Gustavo Tonon Medeiros - OAB:SC/ 16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Tesk Correia - 

OAB:S/C 30.040, KARULA LARA CORREA - OAB:s/c 21.613, Mauricio 

Zaidan - OAB:SC/ 16604-B

 Vistos etc.

Designo audiência para inquirição das testemunhas relacionadas na 

deprecata para o dia 11 de julho de 2018, às 14:00 horas.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando da designação da audiência.

CUMPRA-SE, adotando-se as demais formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124942 Nr: 808-80.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frankental Especialidades Bioquimicas LTAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinésio dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiara TanDewes - OAB:PR- 

63790, Silmara Regina Lamboia - OAB:28955/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124911 Nr: 801-88.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA 

CENTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hideo Ike, Mario Kenkiti Nishimura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar A. da Cunha - 

OAB:PR-2428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (procuração e extrato da matricula 

atualizada).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25518 Nr: 147-58.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: BCLadACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO o 

pedido de fls. 393/395.

Designo audiência de conciliação para o dia 20 de junho de 2.018, às 

16:00horas.

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.: 22513 Nr: 1189-79.2004.811.0005

 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: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Croácia Comércio e Locadora de Máquinas, 

Icec Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina Soares de Sousa - OAB:2653/TO, Sélia 

Borges de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro Gonçalves de 

Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carim Cardoso Saad - 

OAB:114278, Diana Jaén Saad - OAB:SP/119.232, Luiz Cláudio de 

Oliveira Nascimento - OAB:5475/MT, Maristela Fátima Morizzo 

Nascimento. - OAB:5.408/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 471, visto inexistir numerários depositados na 

conta única do TJ/MT.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93040 Nr: 1295-89.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimatra Máquina e Implementos Agrícolas 

Ltda, Sebastião Mendes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s) Guimatra Máquinas e Imp. Agrícolas e Sebastião 

Mendes Neto

 Localidade: Bairro Novo Diamantino em Diamantino/MT

Finalidade da Diligência: Intimação

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000267-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIDIO DA SILVA CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE DIAMANTINO I 

– Determino a inclusão no sistema de prioridade neste processo por se 

tratar assunto relativo à saúde. II – Requisite parecer técnico do NAT, 

devendo o parecer informar qual a gravidade e urgência que o caso 

apresenta, rogando urgência na resposta. III – A parte autora alega que 

necessita da cirurgia artroplastia total do quadril direito. Ocorre que em 

nenhum do momento da inicial a parte autora apurou o valor necessário 

para o seu tratamento, inclusive atribuiu valor da causa de R$ 8.000,00, o 

que não se mostra correto. Isso porque o valor da causa deve 

corresponder à estimativa de custo da cirurgia, bem como todo o 

tratamento necessário ao autor. Posto isso, intime a parte autora para 

emendar a inicial com urgência, para atribuir corretamente o valor da 

causa, trazendo orçamentos da cirurgia necessária, pois tal fato pode 

alterar a competência do feito. III – Cumpridos os itens “I” e “II” encaminhe o 

feito imediatamente concluso. Diamantino/MT, 03 de abril de 2018. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000213-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO DOS SANTOS COELHO (IMPETRADO)

 

I - Em decorrência da desistência julgo extinto o mandado de segurança, 

conforme prevê o artigo 485, VIII, do CPC. Diamantino/MT, 03 de abril de 

2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000121-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E. K. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO O PATRONO DO AUTOR DA DATA REDESIGNADA PARA 

AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO - 10 DE MAIO DE 2018 ÀS 14:00 HORAS

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 19875 Nr: 2291-73.2003.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSC, LHSC, Rosimere Supeleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Francisco Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Ferreira da Silva - 

OAB:13158, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Augusta de Camargo - 

OAB:10024

 Autos n. 2291-73.2003.811.0005.

I – Trata-se o presente feito de execução de alimentos que se arrasta 

desde 2003.

Ocorre que os exequentes atingiram a maioridade e foram devidamente 

intimados para regularizarem a capacidade processual.

Consta às fls. 424/425 que a exequente Fernanda Supeleto Camargo 

recebeu de seu pai os meses setembro/2003, outubro/2003, janeiro/2004, 
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fevereiro/2004, maio/2004, julho/2004, setembro/2004, outubro/2004, 

junho/2005, janeiro/2006, fevereiro/2006 e agosto/2006, bem como os 

meses de junho de 2010 a julho de 2011. E, por fim, requereu a extinção 

da execução ante o pagamento do débito alimentar.

Às fls. 496/497 o exequente Luiz Henrique Supeleto Camargo informou 

que está residindo com seu pai desde dezembro/2014, bem como informou 

que está recebendo o valor de 50% relativo a pensão alimentícia (janeiro 

de 2015) e que sua irmã está recebendo os outros 50%. Sendo assim, 

requereu a extinção da execução em razão do pagamento do débito 

alimentar.

Por sua vez, a exequente Fernanda alegou, em breve, síntese que não 

reconhece qualquer recebimento ou quitação de qualquer valor constante 

nas fls. 424, 425, 455, 456, 457, 457, 460 e 461, pois conforme 

declaração de fl. 547 tais documentos foram assinados em oportunidades 

em que estava abalada emocionalmente no calor das discussões entre o 

pai biológico e o socioafetivo (fls. 601/602).

É o relatório. Decido.

 Compulsando os autos verifico que ambos os exequente pleitearam a 

extinção do feito em razão do pagamento do débito alimentar (fls. 424/425 

e 496/497).

Consta ainda que tais documentos aportaram com firma reconhecida da 

assinatura dos exequentes.

Ademais, a alegação de abalo emocional por parte da exequente Fernanda 

Supeleto Camargo ao assinar tal documento não configura vício de 

consentimento.

Posto isso, em decorrência dos documentos de fls. 424/425 e 496/497 

julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Diamantino/MT, 02 de abril 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:

 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 

CUIABA - MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011155-12.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DARZERINA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011155-12.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DARZERINA ALVES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

AMERICEL CLARO S/A Vistos. Considerando a existência de recurso 

pendente de análise, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 02 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OFILO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001239-34.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 21.311,98; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OFILO MENDES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI MÓVEL 

S/A, BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1 – Analisando os autos, verifica-se 

que a primeira reclamada não foi citada até o presente momento. 2 – 

Assim, designe-se audiência de conciliação e cite-se a parte requerida OI 

S.A no endereço indicado em id. 10789617 para os atos desta ação, a fim 

de que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada 

pela escrivania, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 3 – Intime-se a parte requerente para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 02 

de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRASSOL REFLORESTADORA LTDA (REQUERIDO)

ERICK FERNANDO GUILHERME NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

FRANCIELLY CARLA DE PONTES CAUDURO OAB - SC34225 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000675-55.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 185.435,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLAUDECIR FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: ERICK FERNANDO GUILHERME NOGUEIRA, GIRASSOL 

REFLORESTADORA LTDA Vistos, etc. 1 – Tendo em vista o atestado de 

id. 12498464, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

03 de maio de 2018, às 13h00min. 2 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4 – 

Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas no id. 

11971971/12307982 e id. 12384573. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 
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Diamantino, 02 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-98.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA MARQUES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida VIVO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012337-96.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO (REQUERENTE)

ANDERSON CANDIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação para o patrono do 

requerente acerca do pagamento ID 12289909

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUZIA CANDIDA DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 09/05/2018 

às 08hs20min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLI MEIRA SEGATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EROS ROGERIO BARROS ARAUJO (REQUERIDO)

Valdinei Rodrigues da Silva (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 23/05/2018 às 08hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LYDIA MARIA DE ALMEIDA BURIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

SOCRATES GIL SILVEIRA MELO OAB - PR05557 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido JOVENIL para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001398-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MENEZES 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)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do requerente para manifestar quanto o 

pagamento comprovado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO QUEROBINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado 12443805 foram interpostos 

no prazo legal, bem como requer os benefícios da justiça gratuita. Certifico 

ainda, envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-39.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (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)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado ID12445845 foram 

interpostos no prazo legal, bem como requer os benefícios da justiça 

gratuita. Certifico ainda, envio intimação para o recorrido querendo 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000231-85.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 18.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LOURIVAL SANTIAGO 

DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 
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sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito alegado 

está revelada através do histórico de consignações anexado aos autos, o 

qual demonstra que o autor contraiu um empréstimo consignado n° 

548951348 junto a parte reclamada, no valor de R$ 4.552,57, que seria 

pago em 72 parcelas de R$ 128,61, contudo, verifica-se que houve a 

exclusão do desconto das parcelas do referido empréstimo da folha de 

pagamento do autor, provavelmente em razão de eventual extrapolação da 

margem consignável, razão pela qual o Banco reclamado emitiu boleto 

para pagamento do saldo devedor do empréstimo em questão, bem como 

inseriu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. O perigo da 

demora é evidente, pois, no caso, a parte requerente encontra-se 

restrições em seu crédito porque o banco reclamado agiu negligentemente 

ao não observar a margem consignável disponível à parte autora, e 

concedeu empréstimos consignados cujos descontos mensais 

ultrapassaram 30% de seu rendimento líquido, o que possivelmente 

motivou a exclusão da parcela de R$ 128,61 referente ao consignado n° 

548951348. Contudo, mesmo com a exclusão das referidas parcelas o 

Banco reclamado emitiu boleto para cobrança do saldo devedor, e 

inscreveu o nome do autor, o que lhe trará diversos prejuízos, dentre eles 

os funestos efeitos da inclusão do nome no SERASA e SPC- Serviço de 

Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de cobrança. Posto isso, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com 

fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja 

notificada a parte requerida para que dê baixa na inscrição em questão 

até determinação judicial em contrário, bem como para que junte aos autos 

todos os contratos contraídos pelo autor e extratos de pagamentos 

realizados, sob pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com 

fundamento no art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 3 – DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 6 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

02 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIZEL CEVIRIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000756-04.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: IVONIZEL CEVIRIANO DO NASCIMENTO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Indefiro o pedido do autor 

(id. 12469790), uma vez que sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a 

ele apreciar a necessidade ou não da realização de audiência de 

instrução. Mantenho a audiência designada. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 02 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010353-09.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE ALMEIDA AYRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ROBERTO DEODATO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010353-09.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 6.201,46; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL] 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ZULEIDE ALMEIDA AYRES 

Parte Ré: EXECUTADO: AGNALDO ROBERTO DEODATO NETO Vistos etc. 

1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação 

nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 8 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, fazendo 

constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 02 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 133 de 578



1001482-75.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 21.100,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULINA DE ALMEIDA 

Parte Ré: REQUERIDO: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS 

LTDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte reclamante e a parte reclamada 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino, 02 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Edital

EDITAL PRAZO 30 DIAS Dados do Processo: Processo: 

8817-66.2017.811.0037 Código: 200792 Vlr Causa: 937,00 Tipo: Cível 

Espécie: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível- >JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE Polo 

Ativo: M. P. E. e B. B. DA S. Polo Passivo: S. M. B. Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s): S. M. B. (Requerido(a)), Filiação: José Pereira Borges e Luzia 

Maria Borges, data de nascimento: 04/10/1978, natural de Trindade-GO, 

solteiro(a), dómestica, Endereço: República do Jairo. Proximidades da 

Feira Municipal, Cidade: Primavera do Leste-MT, CEP: 78850000. 

Finalidade: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, A FIM DE TOMAR 

CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO QUE TRAMITA NESTE JUIZO, 

CONFORME DESPACHO E RESUMO DA INICIAL, ABAIXO TRANSCRITO, 

PARA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, QUERENDO APRESENTE 

CONTESTAÇÃO Resumo da Inicial: ADOLESCENTE ACOLHIDO - MEDIDA 

DE PROTEÇÃO em favor de BRUNO BORGES DA SILVA, em relação a 

Sandra Maria Borges, genitora do adolescente, endereço ignorado. Consta 

do procedimento em anexo que o adolescente, jovem de 16 anos de idade, 

orfão de pai e sem convivencia com a mãe, há mais de 4 (quatro) anos foi 

encontrada sob os cuidados inoficiosos da Sra. Maria Souza Nascimento, 

que não lhe dispensa a atenção e os cuidados adequados; que se 

encontra em situação de vulnerabilidade. Sendo assim, Excelência, 

inquestionável a necessidade de que o Estado garanta os direitos 

constitucionais de Bruno, e especial seu direito a educação e a sua vida 

digna e para tanto requer-se: seja realizado estudo psicossocial, seja 

mantido o acolhimento, seja a equipe tecnica do lar intimada a apresentar 

plano individual de atendimento da criança, nos termos do art. 101§4º do 

ECA Despacho/Decisão: "Vistos. Defiro o prazo de cinco dias para que o 

coordenador do Lar informe o endereço de Adiene Borges. Informado aos 

autos, depreque-se a realização de estudo psicossocial na residência de 

Adiene, com urgência, devendo constar que se trata de adolescente 

acolhido na Casa Lar e que depende do referido estudo para ser inserido 

na família. Encaminhe-se cópia da precatória ao Coordenador do Lar para 

acompanhamento processual da precatória. Oficie-se o Cartório de 

Registros de pessoas naturais de Nova Xavantina a fim de que 

encaminhem cópia da certidão de óbito de José Mariano da Silva. Defiro o 

pedido do Ministério Público para citação da ré por edital. Transcorrido in 

albis o prazo para apresentação de defesa, nomeio desde já a Defensoria 

Pública para apresentação de defesa. 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, Saulo de Souza Caetano, digitei. Primavera 

do Leste, 27 de março de 2018 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 177418 Nr: 9284-79.2016.811.0037

 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 CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR ROSSETTO - ESPÓLIO, SUFIA MAZUR 

ROSSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:PR 32698, 

RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:PR 45335, ROBERTA SIMONE 

SERVELO DE FREITAS - OAB:PR/ 49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMASIO - OAB:7222B

 Intimar a inventariante sobre o pedido de habilitação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 72626 Nr: 4948-42.2010.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUFIA MAZUR ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a inventariante, por meio dos advogados constituídos (f. 95), 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de dez dias.

Transcorrido in albis o prazo, intimem-se os herdeiros para se 

manifestarem sobre o eventual interesse no exercício do múnus de 

inventariante, no prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, não localizados os herdeiros ou 

caso manifestem o desinteresse no encargo, venham-me conclusos para 

a nomeação de inventariante dativo, cujos honorários e despesas serão 

arcados pelo espólio.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 167792 Nr: 4114-29.2016.811.0037

 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: IMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Considerando o desarquivamento dos autos, intimo a parte requerida para 

a manifestação, no prazo legal, sobre o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135849 Nr: 7436-28.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADRL, BADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887, NATÁLIA 

RODRIGUES ALVARES MACEDO - OAB:MT/ 15541

 Considerando o desarquivamento dos autos, intimo a parte requerida para 

a manifestação, no prazo legal, sobre o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 125238 Nr: 7815-03.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADRL, BADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887, NATÁLIA 

RODRIGUES ALVARES MACEDO - OAB:MT/ 15541

 Considerando o desarquivamento dos autos, intimo a parte requerida para 

a manifestação, no prazo legal, sobre o que entender de direito.

2ª Vara Cível

Intimação

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:

LUIZ VICTOR PARENTE SENA OAB - MT11789/O-O (ADVOGADO)

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: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA 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. Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária 

(Prov.nº 04/2007-CGJ). Cumpra-se integralmente a determinação judicial 

derradeira. Às providências. Primavera do Leste (MT), 22 de março de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000705-57.2018.8.11.0037 AUTOR: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos em correição. A parte autora tem como 

atividade profissional a advocacia, vinculada à tabela de honorários da 

OAB, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as 

despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção. Destarte, 

havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade e inexistindo justificativa idônea 

para o recolhimento ao final, intime-se a parte autora para comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos 

moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de fevereiro 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001895-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1001895-89.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, Ato / Negócio 

Jurídico]. AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios 

proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material é o 

arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos trabalhos 

prestados pelo autor nos autos da ação executiva nº 309/2001 e 

embargos nº 75/2005, com observância do patamar fixado na Tabela IX do 

Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de 

adimplemento contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade 

da relação jurídica processual, a parte requerida contestou e arguiu 

preliminar a prescrição e a decadência, ante a razão da cobrança de 

dívida originada de contrato firmado em 2001, ensejando o reconhecimento 

da decadência em razão do disposto no artigo 178, §6º, inciso X, do 

Código de 1916. Outrossim, articulou a inépcia da inicial em face da 

manutenção dos efeitos dos termos do contrato de prestação de serviço 

advocatícios entabulado entre as partes. Em preliminar, suscitou a 

carência da ação pela inexistência de direito subjetivo aos pretendidos 

honorários advocatícios, uma vez que o pedido se origina de causa de 

pedir desamparada na lei processual civil vigente. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num. 9039959). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando a prescrição ou decadência, 

argumentou que, embora o contrato tenha sido firmado em 2001, a 

rescisão com comunicação de cessação da prestação de serviços 

advocatícios só ocorreu em março de 2013, circunstância que afasta a 

alegada preliminar. Sobre a inépcia da petição inicial, consignou que, nos 

termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há que se 

cogitar inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram devidamente 

expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser 

afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela 

procedência do pedido, nos termos da inicial (Num. 9146129). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. valor da causa - correção de ofício O valor da causa deve 

observar a natureza da ação, conforme parâmetros estabelecidos pelo 

artigo 292 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ajuizada ação de 

arbitramento de honorários advocatícios em que a parte pugna pela 

condenação do requerido ao pagamento de valor certo e determinado, 

ainda que estimado, deverá o valor atribuído à causa respeitar o dito 

montante, sob pena de afronta ao dispositivo legal. Sobreleva registrar, 

por oportuno, que a existência de pedido alternativo não retira a incidência 

do dispositivo respectivo (Agravo de Instrumento Nº 70055736102, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina 

Rita Krieger Martins, Julgado em 07/08/2013). Outrossim, afastando 

qualquer arguição de impossibilidade de se computar valor determinado, é 

de se notar que a parte autora desenvolveu o raciocínio no bojo da inicial, 

com menção do valor estimado, fazendo incidir os 20% sobre esse 

montante, razão porque incompreensível a mensuração diversa apontada. 

Isso posto, altero o valor da causa para aquele correspondente à 

vantagem mínima pretendida. Da carência da ação Há óbice ao 

prosseguimento da relação jurídica processual, consistente na ausência 

de interesse de agir. Com efeito, o interesse de agir, como condição da 

ação, é requisito indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na 

linguagem do processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências 

ou requisitos preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso 

ao julgamento do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que 

considera o binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da 

necessidade concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse 

substancial. Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a 

inexistência de convenção entre as partes, circunstância que justificaria a 

intervenção do Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a 
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impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na 

forma postulada, diante da previsão contratual expressa de tal 

remuneração. Como se depreende do contrato de prestação de serviços 

advocatícios apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula 

oitava, o causídico será remunerado por meio de honorários de 

sucumbência (Num. 7339503). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, 

excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será 

remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – 

honorários de sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e 

seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, 

não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 - STJ Diante desse contexto, soa retórico o 

questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários. Isso posto, declaro a carência da ação ante a ausência de 

interesse processual e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a verba 

honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000345-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO FIGUEIRA CAVALCANTE (RÉU)

Outros Interessados:

VALDIRENE SOUZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 06 de 

junho de 2018, às 16h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001767-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA BORGES BRIZOLA (AUTOR)

K. B. D. S. (AUTOR)

E. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 13 de 

junho de 2018, às 13h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 
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públicos. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156083 Nr: 7214-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:SP 248505, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7214-26.2015.811.0037 (Código 156083)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Itaucard S/A

Requerido: Francisco das Chagas de Sousa

Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Itaucard S/A 

em face de Francisco das Chagas de Sousa, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

O processo está paralisado, há mais de 1 (um) ano, por inércia da parte 

autora (fls.27).

Intimada pessoalmente, por via postal, nos moldes do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil, a parte autora quedou-se inerte, consoante 

certidão inclusa (fls.27).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Há que se registrar, por oportuno, que a extinção processual decorre da 

paralisação da causa por mais de 1 (um) ano, nos moldes do inciso II do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, restando inaplicável, por 

conseguinte, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao 

abandono da causa (CPC, art.485, III).

Tendo em vista a desídia processual da parte exequente, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, II, 

do Código de Processo Civil.

Revogo a medida liminar.

Custas processuais pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 31 de janeiro de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141064 Nr: 213-87.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON EIRELLI - EPP, GILMAR 

NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida (fl.55)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 20597 Nr: 1991-49.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTIANO GRAEBIN - 

OAB:42855/RS, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:85151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Certifico que nesta data INTIMO a parte EXEQUENTE 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179661 Nr: 10419-29.2016.811.0037

 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: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da carta precatória 

devolvida (fls.60/78).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135999 Nr: 7559-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, MARIA ELIANA 

GUILHERMETTI, VICENTE CAPUN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:7681/MT, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798, 

PATRICIA DO VALE OLIVO CAPUN - OAB:RS 76.256-B, STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618, VICENTE CAPUN NETO - 

OAB:SC 35.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 Intimo as partes para se manifestarem acerca do petitório juntado às fls. 

156/204, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 198168 Nr: 7803-47.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA DO PRADO SARTORI, FARMER - 

PRIMABAY DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174924 Nr: 7933-71.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA VARGAS PAIVA, PAULO 

INACIO PAIVA, PAIVA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o Dr Wendell Oliveira Castro, OAB-MT 14394 

retirou as cartas precatórias aportada a f. 153/154, motivo pelo qual intimo 

o causidico para comprovar a distribuição do missivo. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5323 Nr: 227-67.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 
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LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETR FEODOSIEVICH FEFELOV, IVAN 

FEODOSIEVICH FEFELOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130822 Nr: 3420-31.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO ARMANINI TAGLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Processo nº 3020-31.2014.811.0037 (Código nº 130822)

Embargos de Terceiro

Embargantes: Romildo Dalmolin

Embargado: Antônio Eduardo Armanini Tagliani

Vistos em correição.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente sobre bem imóvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Cumprimento de Sentença nº 1053-88.2001.811.0037 - 

Código nº 5041), quais sejam: Antônio Eduardo Armanini Tagliani, na 

qualidade de exequente; Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior, na 

qualidade de executado.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante 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), 28 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129211 Nr: 2056-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI DE CASTRO, SALETE FAVERO, BRUNA FAVERO 

DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO ARMANINI TAGLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Processo nº 2056-24.2014.811.0037 (Código nº 129211)

Embargos de Terceiro

Embargantes: Auri de Castro e Outros

Embargado: Antônio Eduardo Armanini Tagliani

Vistos em correição.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente sobre bem imóvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Cumprimento de Sentença nº 1053-88.2001.811.0037 - 

Código nº 5041), quais sejam: Antônio Eduardo Armanini Tagliani, na 

qualidade de exequente; Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior, na 

qualidade de executado.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante 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), 28 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133315 Nr: 5449-54.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO ARMANINI TAGLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Processo nº 5449-54.2014.811.0037 (Código nº 133315)

Embargos de Terceiro

Embargante: Dorival Garcia

Embargado: Antônio Eduardo Armanini Tagliani

Vistos em correição.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente sobre bem imóvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Cumprimento de Sentença nº 1053-88.2001.811.0037 - 

Código nº 5041), quais sejam: Antônio Eduardo Armanini Tagliani, na 

qualidade de exequente; Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior, na 

qualidade de executado.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante para requerer a citação de todos os litisconsortes, em 

10 (dez) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 115, 
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parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140384 Nr: 10453-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUCAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO ARMANINI TAGLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO 

MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10453-72.2014.811.0037 (Código nº 140384)

Embargos de Terceiro

Embargante: Antônio Lucas Pereira

Embargado: Antônio Eduardo Armanini Tagliani

Vistos em correição.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente sobre bem imóvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Cumprimento de Sentença nº 1053-88.2001.811.0037 - 

Código nº 5041), quais sejam: Antônio Eduardo Armanini Tagliani, na 

qualidade de exequente; Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior, na 

qualidade de executado.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante 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), 28 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004680-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IDELSO CANDIDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ANTUNES (RÉU)

ARLETE JURKOVSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004680-24.2017.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 500.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDITO PROIBITÓRIO 

(1709)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: IDELSO CANDIDO PEREIRA Parte Ré: RÉU: JOSE 

ANTONIO ANTUNES, ARLETE JURKOVSKI Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que consoante certidão (ID 12265882), o requerente está 

preso, em cumprimento a mandado de prisão civil, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, por meio de ordem oriunda de carta precatória sob código 201863, 

que tramitou nesta Comarca. Por conseguinte, verifico que decorreu o 

prazo da prisão civil, motivo pelo qual atingido o mencionado termo, 

determino que o oficial de justiça renove a diligência na residência do 

autor, para que seja cumprida a reintegração de posse, consoante 

decisão proferida (ID 12039933). Ademais, cumpram-se as demais 

determinações constantes na referida decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. PRIMAVERA DO LESTE, 3 de abril de 2018. LIDIANE DE 

ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102273 Nr: 1675-21.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUINDANI INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8.726, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre a petição de p.195, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167454 Nr: 3899-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11546-A, WILLIAN YAMAMURA - OAB:MT 17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, manifestar sobre a devolução da intimação 

encaminhada ao executado, com a aanotação de "não procurado", no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176786 Nr: 8941-83.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR VICENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI OBERDAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:PR/ 19940, RICARDO JOSE DAGOSTIM - OAB:35623 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OFICIAL DE JUSTIÇA

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 18515 Nr: 512-21.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ FAGUNDES, JORGE ARTUR 
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ROSPIDE ACCYOLI, NEYSON LUIZ DE SOUZA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212/MT, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:OAB/MT 13.967

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço das empresas, conforme decisão de fls. 244 v, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169531 Nr: 5029-78.2016.811.0037

 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: HUALIF JUNIO DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar anadamento ao feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155129 Nr: 6814-12.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE ALMEIDA GRUNDLER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153329 Nr: 5949-86.2015.811.0037

 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: MARCOS NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT/18.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948 OAB/RJ, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142759 Nr: 1062-59.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS FERNANDA C DA C BORTOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:MT/22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:MT 7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143888 Nr: 1565-80.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:SP/206.339, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:MT 7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156093 Nr: 7221-18.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS DA SILVA & LUIZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65802 Nr: 5607-85.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 199524 Nr: 8300-61.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINATTO & REGINATTO LTDA, ANDRÉ 

REGINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:SP/ 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 
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manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176264 Nr: 8667-22.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR MIEZERSKI, Sabrina Lopes 

Testa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de fls.44/77, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151365 Nr: 4992-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112652 Nr: 3033-84.2012.811.0037

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:SP 248505, JOSÉ MARTINS - 

OAB:SP 84.314, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:MT 15329, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162784 Nr: 1564-61.2016.811.0037

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. R. MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 192490 Nr: 5016-45.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVIMAT - TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 17615 Nr: 2590-22.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, NEDI 

SUCOLOTTI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:MT. 6.288-A, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT, WALDIR 

CECHET JUNIOR - OAB:MT/4111

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112783 Nr: 3185-35.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE MARIA ARALDI - ME, Arlete Maria 

Araldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126752 Nr: 9283-02.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBELIS AUXILIADORA DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:MT 12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147128 Nr: 3082-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANEVITA BAGUETERIA LTDA - ME, OZEAS 

DOS SANTOS, ELAINE CRISTINE HITOMI TAMURA TOMITAM, ADRIANO 

TOMITAM, RENATO TOMITAM, JOSCELINA MARIA TOMITAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:MT 

22.165-A, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:MT 16988, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A, 

JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:MT 16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150750 Nr: 4740-82.2015.811.0037

 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): DANIELLA ESCOBAR IZELI - ME, DANIELLA 

ESCOBAR IZELI, EDNO APARECIDO IZELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157354 Nr: 7819-69.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, Renata susete Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169844 Nr: 5158-83.2016.811.0037

 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): KARYNE MACIEL DE CARVALHO ALVES & 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 12751 Nr: 1383-22.2000.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Ubeda Bonilha - 

OAB:140.646, ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA - OAB:5685/MT, 

José Mário Silva D' Agelo Braz - OAB:, NILSON BALBINO VILELA 

JÚNIOR - OAB:5982/MT, Orlando Ribeiro Ferraz - OAB:99524, Regina 

Helena Abbud - OAB:174364, Ricardo Malachias Ciconelo - 

OAB:OAB/SP 130.857, Sandra Regina Miranda Santos - OAB:146105, 

WILLIAN MARCONDES SANTANA - OAB:SP-129.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 13057 Nr: 1582-44.2000.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROTOTAL COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Francisco - 

OAB:179.209, André Luís Ubeda Bonilha - OAB:140.646, José Mário 

Silva D' Agelo Braz - OAB:, Nilson Balbino Vilela Junior - OAB:5982, 

Orlando Ribeiro Ferraz - OAB:99524, Regina Helena Abbud - 

OAB:174364, Sandra Regina Miranda santos - OAB:146105

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147541 Nr: 3275-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANDERSON DICKMANN

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105427 Nr: 4441-47.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO MOTA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

GLEYSON RAMOS ZORRON - OAB:13183/MS, SEBASTIÃO JOSÉ 

ROMAGNOLO - OAB:SP.70711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 
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manifestar sobre a devolução da carta de intimação encaminhada ao 

executado, bem como sobre a devolução da Carta Precatória, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143725 Nr: 1491-26.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PATRICIO, JOÃO CARLOS PATRICIO, 

MARIA MARLI BETTI PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestar sobre a petição de p. 57, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130494 Nr: 3128-46.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA REALE DE 

ANDRADE - OAB:217140/SP, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE 

SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71618 Nr: 3933-38.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENYLSON DE ASSIS GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:PR/25.276, 

SADI BONATTO - OAB:10011/PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS 

DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:PR 18.294

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o preente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135799 Nr: 7400-83.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CRUZEIRO DO SUL LTDA, LUÍS 

SCHUVARTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798, STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:MT 15189-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de p. 195, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 197343 Nr: 7480-42.2017.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, JÉSSIKA LOPES 

BORGES - OAB:MT 17.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução das citações, com a anotação de 

"mudou-se", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158562 Nr: 8383-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMMES E HAMMES LTDA, ELTON MANOEL 

HAMMES, CECILIA MARIA MAYER HAMMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução das citações, com a anotação de 

"mudou-se", no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17645 Nr: 2454-25.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Visto,

Para readequação da pauta, redesigna-se a audiência de conciliação 

aprazada (p.232), para o dia 11/04/2018, às 14h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112034 Nr: 2472-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTA MATOGROSSENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121992 Nr: 4517-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR'S CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, 

IRANIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS 11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151074 Nr: 4882-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RUDE PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão da petição de fls. 86, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte credora para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 143612 Nr: 1446-22.2015.811.0037

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVSPRAY COMERCIO E SERVIÇOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando a informação referente ao Ofício nº 399/2017 (p. 125), 

intime-se o requerente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra, expedindo o necessário.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003359-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON LARRI RIVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Numero do Processo: 1003359-51.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE EXECUTADO: ELTON 

LARRI RIVA Vistos. Ante a petição de id nº 12066831, expeça-se 

mandado de avaliação dos bens imóveis ofertados em garantia nos autos, 

devendo a diligência do Oficial de Justiça ser recolhida pelo executado, 

que requereu tal ato. Com a juntada do mandando, intimem-se as partes 

para manifestação, pelo prazo de 20 (vinte) dias cada parte e, após, 

venham conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000687-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERTON EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

Primavera do Leste/MT, 3 de abril de 2018. Lidane Memoria Campos Gestor 

(a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000762-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA JUNG DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000762-75.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: LORENA JUNG DE FRANCA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a requerente para no prazo legal impugnar a contestação. 

Primavera do Leste,3 de abril de 2018 VERA MARIA SIGNORI Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001950-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DA SILVA CAMARGO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO Em cumprimento a última decisão, certifico que os três Alvarás 

expedidos nos autos ( 387859-7/2018; 387870-8/2018 e 392519-6/2018) 

foram cancelados com a seguinte mensagem: "DIVERGENCIA ENTRE 

AUTORIZADO E O TITULAR DA CONTA INFORMADA PARA CRÉDITO", 

bem como intimo a parte requerente para as providências quanto aos 

dados informados nos autos, no prazo de 05(cinco) dias. Primavera do 

Leste-MT, 03/04/2018. Lidiane Memória Campos. Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 15629 Nr: 1021-83.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Caldeira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - 

SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - PROCURADORA DO ESTADO DE MT - OAB:

 Processo nº: 1021-83.2001.811.0037 (Código 15629)

Vistos.

Considerando que até o momento não houve a regularização processual, 

determino a conversão da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se o executado, por carga ou remessa, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar quais medidas foram adotadas para 

conferir cumprimento ao acórdão de fls. 259/263, bem como para se 
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manifestar sobre a petição de fls. 396/400.

Após, intime-se a parte requerente para requerer o que entender de direito 

em 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, atente-se a secretaria para a tarja respectiva a ser 

colocada nos autos, visto que se trata de processo de idoso.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 1490 Nr: 572-96.1999.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRANDA & CARDOZO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:3.813, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 15037 Nr: 599-11.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dovalino Sechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25116 Nr: 1430-88.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA IPÊ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, OSVALDO 

ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25126 Nr: 1440-35.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22734 Nr: 3-56.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18576 Nr: 547-78.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42124 Nr: 4544-30.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVEL AGRO AEREA VILA VELHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64556 Nr: 4325-12.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65114 Nr: 4967-82.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38605 Nr: 1120-77.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTTA FUZETI & FUZETI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67859 Nr: 7623-12.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR KURTZ BARBOSA, MÁRIO CREMA, 

CARLOS ROBERTO BARBOSA, HONORATO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69714 Nr: 2022-88.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALBANESE FELIPPI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41902 Nr: 4342-53.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:MT/ 7.680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47898 Nr: 3273-49.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112349 Nr: 2757-53.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122225 Nr: 4754-37.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIIL RIJKOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116066 Nr: 6681-72.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michael Gomes Cruz - 

OAB:18237

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117639 Nr: 8322-95.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B, Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487, SABRINA ALVARES MODESTO DA SILVA - 

OAB:SP/ 243.770

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122242 Nr: 4770-88.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAUCHUTADORA DE PNEUS UNIAO LTDA - 

ME, JOSE APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH K. FERREIRA - 

OAB:22.114/MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino 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.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 7845 Nr: 364-49.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I D DAMO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, MIGUEL 

BIANCARDINI NETO - OAB:1746B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25127 Nr: 1441-20.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEBEDOUROS PRIMAVERA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, MARIA 

JOSE DO NASCIMENTO - OAB:3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35660 Nr: 3652-58.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65110 Nr: 4970-37.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47894 Nr: 3275-19.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBSON VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75259 Nr: 7573-49.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIEL PRE MOLDADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112357 Nr: 2788-73.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106649 Nr: 5718-98.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA & COSTA LTDA 

(PRIMAFERTIL), ANTÔNIO LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106658 Nr: 5727-60.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEIRA & TRINDADE VIEIRA LTDA, KAROLINE 

TRINDADE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101713 Nr: 1148-69.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BINI FOTOGRAFIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102077 Nr: 1499-42.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JOSE DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104248 Nr: 3211-67.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109263 Nr: 8468-73.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109292 Nr: 8497-26.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113978 Nr: 4497-46.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZI INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122245 Nr: 4773-43.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIAZZI COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122252 Nr: 4780-35.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117633 Nr: 8316-88.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117637 Nr: 8320-28.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCHOALETO REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL LTDA, RICHARDSON PETTER PASCHOALETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118462 Nr: 815-49.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSE LOURDES DI DOMÊNICO FERRETI & CIA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119231 Nr: 1621-84.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERIUS & SANTOS LTDA - ME, LUIS 

RAYMOND DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120907 Nr: 3399-89.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRILHAR PRODUTOS DE LAZER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122249 Nr: 4777-80.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E 

ASSISTENCIA TECNICA, ALESSANDRO NAGLIATE, RICARDO MATHEUS 

DOMICIANO, JOSE CARLOS TAVARES DE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122250 Nr: 4778-65.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C. DOS SANTOS TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126734 Nr: 9266-63.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS 

E SUB PRODUTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133202 Nr: 5361-16.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIECILI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133193 Nr: 5353-39.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTROL INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E 

RAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133116 Nr: 5293-66.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAVIER DA CRUZ E SOUZA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137153 Nr: 8406-28.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. C. DE MORAES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137086 Nr: 8350-92.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137155 Nr: 8408-95.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTINTORES PRIMAVERA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012488-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANY DIAS DE CAMPOS NOGUEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA RODRIGUES ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 8012488-29.2015.8.11.0037, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: NILVANY 

DIAS DE CAMPOS NOGUEIRA - ME EXECUTADO: VANIA RODRIGUES 

ROSA Vistos, Analisando detidamente o cálculo do Id 8194354 e a 

justificativa no Id 8227079, verifica-se que a exequente incluiu no cômputo 

do seu cálculo a multa de 30%, os honorários e as custas processuais de 

20%, sobre o total do débito, além dos juros moratórios de 1% ao mês, 

sendo o débito integral confessado na cláusula primeira no valor de R$ 

814,00 (oitocentos e quatorze reais). A partir de um cálculo simples, 

nota-se que a somatória da multa (30%) e dos honorários e custas (20%) 

resulta em 50% do total do débito de R$ 814,00, sem considerar os juros 

de 1% ao mês. Portanto, 50% de um total de R$ 814,00 nunca será maior 

que metade deste total. Nesse norte, observa-se que o valor devido (R$ 

814,00), com juros (R$ 8,14), foi indicado como sendo de R$ 822,14. 

Somado a isso, a multa calculada foi de R$ 246,64, acrescida do valor 

base de R$ 814,00. A esta soma, adicionou-se a verba sucumbencial (R$ 

376,55), resultando no total exequendo de R$ 2.259,33. Logo, o valor de 

R$ 814,00 foi somado em duplicidade, sendo uma vez como o principal, 

computado com os juros (resultando na quantia de R$ 822,14, que é 

perfeitamente devida), e mais uma vez com a multa de R$ 246,64. Tal 

situação impõe a exclusão de uma das quantias de R$ 814,00, sob pena 

de gerar enriquecimento ilícito ao credor. Posto isso, sem embargo de 

eventual impugnação pela executada, rejeito o cálculo da dívida e sua 

justificativa feita pela credor, bem como, com base na fundamentação 

acima, defiro a penhora online sobre o valor de R$ 1.445,33 (um mil e 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), relativo à 

somatória da dívida confessada (R$ 814,00), acrescida dos acessórios 

cálculos pela exequente, que são: juros (R$ 8,14), multa de 30% (R$ 

246,64) e honorários e custas de 20% (R$ 376,55). Realizada a tentativa 

de penhora e conferido o seu processamento, vislumbra-se que a 

tentativa foi infrutífera, conforme documentos que se junta. Assim, intimo a 

parte credora, por intermédio de seu advogado, a se manifestar, em 15 

dias, em especial para indicar bens penhoráveis. Primavera do Leste/MT, 

03 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004384-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIN MARTIGNAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004384-02.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PLANOS DE SAÚDE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALENTIN 

MARTIGNAGO Parte Ré: REQUERIDO: UNIMED BLUMENAU - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, Trata-se da ação 

ordinatória revisional de contrato com pedido de antecipação de tutela de 

urgência c/c restituição de indébito, em que Valentim Martignago pleiteia 

em desfavor de Unimed Cuiabá. 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. O requerente pactuou contrato de 

prestação de serviços de saúde com a requerida, sob plano em que 

engloba período recuperatório em apartamento, dispondo como titular a 

pessoa de Carolyne Martignago e como dependente o requerente Valentim 

Martignago. Relata que após o requerente completar 59(cinquenta e nove) 

anos de idade, houve reajuste mensal no percentual de 61%, sem prévia 

comunicação legal e muito menos autorização. Assim, ao invés de 

descontar a importância mensal de R$1.543,68(um mil, quinhentos e 

quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), passou a suportar 

mensalmente a importância de R$2.492.39(dois mil, quatrocentos e 

noventa e dois reais e trinta e nove centavos). Aponta que foi questionado 

o suposto reajuste exorbitante com a requerida. Contudo, informaram 

tratar de procedimento regular em virtude da faixa etária do requerente. 

Porém, alega que não foi entregue o contrato de prestação de serviços e 

muito menos assinado qualquer aditivo contratual no tocante ao reajuste 

supracitado. Por fim, pretende a parte reclamante antecipação de tutela de 

urgência que a requerida expeça mensalidades com reajustes pelo IGPM; 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 151 de 578



abstenha de gerar faturas mensais em decorrência dos reajustes 

supracitados; seja compelida em fornecer o contrato do plano de saúde 

firmado entre as partes, autorizando o reajuste, sob pena de multa fixada 

por este juízo. É o relato. Decido. Pois bem. Os documentos carreados aos 

autos, sendo o cartão unimed(id. n°9870710), extrato financeiro da 

correntista Carolyne Martignago Prieto(id. n°9870715), contrato de 

prestação de serviços (id. n°9870741) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação, presumem a plausibilidade do 

direito invocado. Inicialmente, consigno que o contrato fora pactuado na 

data de 01 de outubro de 2005, conforme clausula XVI, bem como a 

acomodação em apartamento, conforme clausula III, do referido contrato. 

A clausula 15.6 do mesmo dispositivo contratual preleciona os motivos da 

ocorrência de reajustes mensais, vejamos: “O preços ora pactuado serão 

reajustados anualmente, após 12 meses a data em que entrou em vigência 

o contrato, observando o desequilíbrio financeiro gerado pela utilização 

excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade 

econômica/financeira do contrato, ou ainda, o aumento das custas 

médicas e hospitalares em especial a Tabela de Honorários Médicos – 

TAMB – e Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso.” Igualmente, preleciona 

ainda ocasião de reajustes em decorrência da faixa etária do cliente, 

vejamos: “Havendo a mudança de faixa etária do cliente inscrito no 

presente contrato, as mensalidades serão reajustadas automaticamente, 

conforme percentuais estabelecidas nas tabelas constantes dos anexos I, 

I.A, I.B e IC.” Analisando a tabela da variação do percentual entre faixa 

etária, verifico que consta variação no percentual de 108,38% para 

clientes com idade acima dos 59 anos. Assim, consigno que não devem 

prevalecer clausulas que conferem vantagem exagerada a uma das 

partes, pois consideradas abusivas, uma vez que implica do outro lado da 

avença, segundo a previsão do artigo 51, inciso IV, §1° e seu inciso II, da 

Lei n°8.078/1990. Todavia, é cediço que o reajuste abusivo em razão da 

simples mudança da faixa etária, quando tratar-se de pessoa idosa, é 

ofensivo ao Estatuto do idoso, já que referidas normas jurídicas existem 

justamente para tutelar e resguardar o benefício com idade acima de 

60(sessenta) anos contra aumento abusivo em suas mensalidades de 

planos de saúde. O autor completou 59(cinquenta e nove) anos de idade, 

portanto, não pode ser considerado idoso para fins da Lei 

n°10.741/2003(estatuto do idoso). Diante disso, o artigo 6° do Código de 

Defesa do Consumidor é cediço no sentido de: “Art. 6° São direitos 

básicos do consumidor: V - a modificação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de 

fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. A 

jurisprudência manifesta em casos semelhantes, in verbis: “PLANO DE 

SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. 

ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. As cláusulas contratuais relativas aos planos de saúde 

que prevêem a majoração excessiva da mensalidade em decorrência da 

idade são nulas, a teor do disposto no art. 51, IV do CDC, devendo o 

reajuste ser reduzido a patamar razoável.” (TJMT; RCI 2000/2008; Cuiabá; 

Segunda Turma Recursal; Rel. Des. Nelson Dorigatti; Julg. 02/09/2008; 

DJMT 05/09/2008; Pág. 34) “DECLARATÓRIA - PLANO DE SAÚDE – FAIXA 

ETÁRIA - MUDANÇA - REAJUSTE - CLÁUSULA ABUSIVA - CDC - 

APLICABILIDADE. É abusiva a cláusula que prevê o reajuste em 100% 

(cem por cento) da mensalidade por ocasião do implemento de 60 

(sessenta) anos, devendo ser repelida pelo Judiciário.” (Apelação Cível nº 

1.0607.05.025783-3/001(1), 13ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Eulina do 

Carmo Almeida. j. 17.05.2007, unânime, Publ. 22.06.2007) grifos nossos 

“AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. 

UNIMED. REAJUSTE DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE 

FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. REAJUSTE ARBITRADO EM 

30%. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE EXCEDENTE PAGO PELO 

CONSUMIDOR DE FORMA SIMPLES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 20 DAS 

TURMAS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. 1. A cláusula em contrato de plano de saúde que 

estabelece reajuste das contraprestações em dobro, em razão da 

alteração da faixa etária do segurado, afigura-se abusiva, e, portanto, 

merece ser anulada. O reajuste das mensalidades deve ser limitado em 

30%, em nome dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como para que seja mantido o equilíbrio contratual. 2. Restituição do 

montante excedente pago pelo autor, descontada a percentagem fixada 

na sentença e confirmada, somente até a data da nova pactuação travada 

entre as partes. 3. Entendimento pacificado pelas Turmas Recursais, 

expresso na Súmula 20. RECURSOS PROVIDO EM PARTE." (Recurso Cível 

Nº 71002940542, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 31/03/2011). Posto isso, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência nos temos a 

seguir: a) Determino que a requerida expeça faturas mensais e/ou 

promova o lançamento a débito na conta corrente do titular do plano de 

saúde, com reajuste não superior a 30% (trinta por cento) em razão do 

advento do ingresso do reclamante na faixa de 59 anos, sem prejuízo da 

aplicação de reajuste anual previsto legalmente, até que seja julgada 

definitivamente a lide, sob pena de multa inicial que fixo em R$1.000,00(mil 

reais) a cada fatura ou débito gerados após a intimação desta decisão, 

cuja multa limito, inicialmente, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Serve a 

presente decisão de carta/ mandado de citação e intimação. Primavera do 

Leste-MT, 03 de abril de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GALVAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000338-67.2017.8.11.0037 Reclamante: FELIPE GALVAO DE OLIVEIRA 

Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS 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 comprou uma 

passagem da AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A para uma viagem 

de Maceió a Cuiabá, com saída às 10:55 e chegada ao destino às 18:20 no 

dia 20/01/2017, não obstante, ao se dirigir ao guichê da AZUL LINHAS 

AEREAS BRASILEIRAS S/A, foi informado que não poderia embarcar no 

Voo AD5283 e que teria que ir para o seu destino em um voo da TAM, 

assim, somando todo o tempo de atraso, tempo de embarque mais tempo 

de conexão extra temos três horas e meia a mais do que calculado pelo 

requerente, após todo o transtorno, o requerente conseguiu pegar seu 

carro, abastecendo às 01:32 e seguir para Primavera do Leste/MT, para 

dar um plantão de 24hs no dia seguinte. O requerente sente-se violado 

pela atitude da requerida, bem como está com sua confiança abalada pelo 

constrangimento causado. Em defesa a requerida alega que cabe 

ressaltar que, conforme sua escolha e conveniência, o autor optou por 

ser reacomodado no próximo voo disponível, para que aguardasse o 

embarque em tal voo, recebendo toda a assistência devida pela ré, sem 

que houvesse qualquer desembolso para tanto. Contudo, conforme 

amplamente demonstrado, não há que se falar em danos morais, posto 

que não houve comprovação de tais danos causados pela AZUL, sendo 

claro que o autor dramatiza ao relatar os fatos. É o breve relato. Decido. 

Compulsando os autos verifico que apesar do atraso de voo de quatro 

horas ocorrido não se demonstrar colossal, é patente que houve um 

retardo por culpa exclusiva da empresa ré, que confessa em sua 

contestação que “devido à ocorrência de uma falha no sistema de 

reservas da empresa e não pela ocorrência de overbooking” “(...) ocorreu 

a comercialização de passagens já vendidas anteriormente em razão de 

uma falha sistêmica, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de 

overbooking.” Diante do supracitado o Código de Processo Civil aduz que: 

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...) II - afirmados por uma 

parte e confessados pela parte contrária;” Diante do supracitado, a parte 

requerida confessa que houve falha na prestação de serviço, que 

comercializou passagens já vendidas, devido a uma falha sistêmica não 

especificada, o que caracteriza fortuito interno, sobretudo, a empresa 

deve ser responsável pelo seu sistema de vendas e gestão das suas 
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passagens comercializadas, condizente com o dispositivo legal: “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. § 1° 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;” O descumprimento contratual por falha 

da empresa ré configura quebra de contrato e, sob a ótica dos danos 

morais, a quebra da boa-fé e responsabilidade objetiva e geração de 

expectativa e insegurança no consumidor. Cabia à parte ré comprovar 

fato impeditivo ou modificativo do direito autoral, conforme art. 373, inciso 

II, do NCPC, através de comprovante de entrega dos produtos, ou 

devolução dos valores cobrados, o que não se verificou nos autos. 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 o fim de: - Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco 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. 

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, 03 de abril 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, 03 de abril de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198059 Nr: 7768-87.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR BATISTA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:MT 20437

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 02 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 188429 Nr: 3134-48.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY LUIS DOURADO, ALESSANDRO 

SIRQUEIRA DELMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307, Nerci Nascimento da Silva Júnior - 

OAB:OAB-GO 30.166

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de 

condenar JURACY LUIS DOURADO às penas dos arts. 33, § 4º da Lei 

11.343/2006, ALESSANDRO SIRQUEIRA DELMON às penas do art. 33, 

caput, da Lei 11.343/2006 e absolve-los do crime previsto no artigo 35 da 

mesma lei, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.P. R. I. C.Transitada em 

julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e se arquivem os 

autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 05 de março de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 192861 Nr: 5200-98.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS WILLIAN DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena.

Primavera do Leste-MT, 03 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 118250 Nr: 600-73.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, Certifico que o recurso de f. 220, é tempestivo, visando preservar 

o princípio constitucional da eficiência, intimo o advogado do recorrente, 

para no prazo de 08 (oito) apresentar razões, tudo nos termos do artigo 

600, do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 03 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118693 Nr: 9111-17.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO 

MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE EMBARGANTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.034,94, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 40 sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 153 de 578



anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84935 Nr: 4228-32.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PORTO DA CONCEIÇÃO, ALCEU GRAGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 70, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 129,94 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor 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.: 105347 Nr: 8421-22.2013.811.0040

 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: MFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FL-E, NZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 83,90, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 47, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120797 Nr: 9785-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IL VIANA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IL VIANA - ME, CNPJ: 04193524000105. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 19 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 145056 Nr: 1454-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC, OAC, AMC, NB, LSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5.614, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

PAULO HENRIQUE BETONI - OAB:14.202, SÉRGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-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 

REQUERENTE, para ciência de que fora expedido ofício em 16/09/2016, 

para baixa das averbações às margens das matriculas, o qual foi 

encaminhado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Rondonopolis/MT, em 31/01/2017 - Código de Rastreabilidade nº 

81120172413163, sendo que para cumprimento do referido ofício é 

necessário pagamento dos emolumentos no cartório acima citado, estando 

portanto o ofício pedente de pagamento dos emolumentos para o integral 

cumprimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132588 Nr: 6660-82.2015.811.0040

 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: SAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6660-82.2015.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SELMA ALVES GAMA

PARTE REQUERIDA: MARLI PEREIRA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): MARLI PEREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRA, 

ZELADORA, PORTADORA DO RG Nº 1474394-9 SSP/MT E CPF Nº 

976.503.231-53
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/08/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

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 etc. Trata-se de “ação de obrigação de não fazer com 

pedido de tutela inibitória” proposta por SELMA ALVES GAMA contra 

MARLI PEREIRA DOS SANTOS, sustentando em síntese, que, em razão de 

manter relacionamento amoroso com o ex-marido da requerida, a 

requerente vem sendo importunada pela mesma, a qual lhe faz ligações e 

envia mensagens contendo ameaças, bem como expõe a autora à 

situações vexatórias, haja vista que lhe aborda em locais públicos, 

denegrindo sua imagem, ameaçando e lhe agredindo, inclusive, 

fisicamente. Por tais razões, pugna para que a requerida se abstenha de 

ligar e/ou enviar mensagens ao celular da autora, bem como de proceder 

importunações em lugares públicos e afastamento de 100 metros da 

requerente e de seu local de trabalho. A tutela antecipada foi deferida às 

fls. 43. A parte demandada, embora devidamente citada (fl. 51), deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para contestação (fl. 54). É o breve relatório. 

Decido. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o inciso II do 

art. 355 do NCPC: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Aliás, uma vez 

que a parte demandada, mesmo citada, não apresentou resposta, 

DECRETO a sua revelia, nos termos do artigo 344 do NCPC. Sem delongas, 

a inércia da parte demandada acabou por outorgar presunção de 

veracidade aos fatos articulados na petição inicial, acarretando as 

consequências jurídicas apontadas na inicial. Pois bem, analisando os 

fatos narrados pela autora e as provas carreadas aos autos 

(fls.32/34/36-37 e fls. 41/42) constata-se que, de fato, a ré, por não se 

conformar com o fim de seu relacionamento com o atual namorado da 

autora, vem, reiteradamente, perseguindo, ameaçando, denegrindo e 

agredindo, inclusive fisicamente, a parte autora. Destarte, considerando 

os efeitos da revelia, aliados as únicas provas até então colhidas, que 

aponta a culpa da requerida, resta-me reconhecê-la por sentença. 

Ademais, não se pode olvidar que, em documento de fls. 32, pode se 

verificar nas mensagens enviadas pela requerida à autora, que a mesma 

lhe faz ameaças de morte, sendo certo que, de fato, precauções devem 

ser tomadas para que não seja desencadeada nenhuma situação mais 

gravosa. Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão pela 

qual torno definitiva a tutela de fls. 43, DETERMINANDO que a requerida 

Marli Pereira dos Santos se abstenha de ligar e/ou encaminhar mensagens 

com conteúdo ameaçador/intimidatório/injurioso; realizar importunações à 

autora em lugares públicos; aproximar-se da autora e de seu local de 

trabalho, no limite mínimo de 100 metros, sob pena de multa por cada 

descumprimento no valor de R$ 1.000,00, fazendo-o com resolução de 

mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do NCPC. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios de sucumbência que arbitro em R$ 1.000,00. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 22 de março de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61270 Nr: 4563-85.2010.811.0040

 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: LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, ANADIR REGINA 

GRAÇA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALICE RIBEIRO PAIVA MOREIRA, JOSÉ 

LUIZ MOREIRA, MARIA STELLA AMARAL RIBEIRO PAIVA - ESPÓLIO, 

MARIA RITA RIBEIRO PAIVA, JOSE EDUARDO RIBEIRO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, GIOVANA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, ROBERTO LAFFYTHY LINO - 

OAB:151539/SP, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 .Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos, todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em 

seus exatos termos.No mais, CONDENO os embargantes ao pagamento de 

2% (dois por cento) do valor da demanda, pela caracterização de litigância 

de má-fé na presente demanda em razão da oposição de embargos 

meramente protelatórios, nos termos do art. 81 do CPC.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 13 de Março de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98609 Nr: 1180-94.2013.811.0040

 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: ADILES FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1180-94.2013.811.0040 – Código: 98609.

 Vistos em correição.

Antes de analisar o pleito de fls. 142-143, INTIME-SE a inventariante a 

comprovar o recolhimento do ITBI.

Após devidamente comprovado, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Sorriso para que proceda ao registro da escritura 

de compra e venda nas matrículas dos imóveis indicados à fl. 39.

Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 11 de Setembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 133167 Nr: 6922-32.2015.811.0040

 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: TELEIMAGEM SERVIÇOS DE DADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BRAGA MOLINARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539, KARINA 

ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8625-O, Guilherme Pyramides Barbosa - 

OAB:11043-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 comparecer(em) na audiência de 

Inquirição de Testemunha, designada para o dia 16 DE MAIO DE 2018, às 

15h45min, à realizar-se nos autos de Carta Precatória nº 

42404-13.2017.8.26.0021, em tramite pela Vara de Cartas Precatórias da 

Comarca de São Paulo-Capital (Setor de Cartas Precatórias Cíveis - 

Viaduto Dona Paulina, nº 80, 17º Andar, Centro, São Paulo-SP, CEP: 

01501-020).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136019 Nr: 8490-83.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MANO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLY OLIVEIRA A. 

MOURA - OAB:OAB/MT 19745, ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - 
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OAB:13055/MT

 Autos n° 8490-83.2015.811.0040 – Código 136019.

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Embargos à Execução ajuizada por Larissa Iná 

Gramkow Mesquita em face de Francisco Mano de Oliveira Neto, na qual, 

após ato e outro, fora realizada perícia judicial às fls. 169-211.

Instados a se manifestar, a embargante concordou com o laudo 

apresentado (fls. 215-221). O embargado, por sua vez, impugnou o laudo 

pericial (fls. 313-317), alegando, em síntese, que o mesmo restou 

inconclusivo, bem como discordou das constatações realizadas pelo Sr. 

Perito de modo genérico.

É o relato. Decido.

Pois bem, em análise ao laudo pericial verifico que razão não assiste ao 

embargado. Explico. Primeiramente, quanto a alegação de que referido 

laudo tenha restado inconclusivo, necessário salientar que a sua 

valoração será dada por este Juízo em sede de sentença, juntamente com 

as demais provas carreadas aos autos, não subsistindo, portanto, tal 

argumento.

Além disso, no que se referem aos demais apontamentos, nota-se que 

são de caráter genérico e visam impugnar o laudo como um todo, 

evidenciando a discordância da requerida quanto as informações 

apuradas, sem, contudo, trazer embasamento sólido para tais 

impugnações.

Dessa feita, REJEITO a impugnação, e consequentemente HOMOLOGO o 

laudo pericial de fls. 169-211.

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 

dias.

 Após, conclusos.

 Às providências

 Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33834 Nr: 2987-96.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SANTOS SCARPELLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DOMINGUES 

SIQUEIRA - OAB:11004-B

 Impulsiono os autos INTIMANDO a parte exequente para se manifestar 

acerca da certidão juntada aos autos de fls.207, no prazo de 15 dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124134 Nr: 1922-51.2015.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, NCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):RAIMUNDA NONATA PEREIRA FERNANDES

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Código: 124134.Vistos, etc.Determino a regular 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com prazo de 

30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal para 

expressa manifestação, observando na espécie o regramento do artigo 

256 ss do NCPC. Com derradeira certificação do decurso de prazo da 

parte requerida para apresentação de defesa, doravante, para patrocinar 

os interesses e defesa do(a/s réu(ré), NOMEIO para a função de 

CURADOR ESPECIAL o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE 

CEOLIN, representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de 

Sorriso – UNIC, inscrita na OAB/MT 9602, o(a).Acerca desta nomeação 

e/ou intimação para manifestação no prazo legal, intime pessoalmente o 

(a) curador (a) especial em referência e, para as demais intimações 

vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática do 

DJE.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101331 Nr: 4192-19.2013.811.0040

 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: DPDEDMG, JIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):MARIA PIERI SCHUSTER

Nome e cargo do digitador:Olga Talita Furlan Mazzei, analista Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso ajuizada por JOSE 

INACIO SCHSTER em desfavor de MARIA PIERI SCHUSTER, a fim de 

desconstituir o vínculo conjugal, alegando, em suma, estar separado de 

fato há mais de 17 anos, não possuir bens a partilhar e não ter filhos 

menores de idade.As tentativas de localização do requerido restaram 

infrutíferas, o que levou a parte ré ser citada por edital, via de 

consequência, foi-lhe nomeado curador especial, o qual apresentou 

contestação por negativa geral (fl. 49-50).É o relatório. DECIDO.Verifico 

que o caso é de julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, I, 

do CPC, porquanto a lide versa exclusivamente sobre matéria de direito, 

revelando-se desnecessária a produção de prova em audiência.Cuida-se 

de ação de divórcio litigioso.Como é cediço, a Emenda Constitucional 

66/2010 retirou a necessidade do prazo para a decretação do divórcio, 

extirpou do ordenamento jurídico qualquer debate sobre culpa no 

rompimento do matrimônio como causa para o divórcio, podendo inclusive 

ser decretado o divórcio, com a resolução da partilha e bens a posteriori 

(Súmula 197 STJ). A partir de então, fez-se igualmente desnecessária a 

instrução probatória.Passo a julgar antecipadamente a lide.O artigo 226 da 

Constituição Federal, após a Emenda 66/2010 passou assim a dispor:“Art. 

226. (...)§ 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio”.Algumas mudanças substanciais decorrem na novel redação 

constitucional. A redação anterior dizia: O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um 

ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por 

mais de dois anos. Ou seja, eram impostas restrições à concessão do 

divórcio: (a) ter ocorrido à separação judicial há mais de um ano; ou (b) 

estarem os cônjuges separados de fato há pelo menos dois anos.Ao ser 

excluída a parte final do indigitado dispositivo constitucional, desapareceu 

toda e qualquer restrição para a concessão do divórcio, que pode 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, inserindo-se no denominado 

direito potestativo.Nessa ordem de ideias, inexistindo consenso quanto ao 

divórcio, a modalidade litigiosa do divórcio permanece como possibilidade 

de se extinguir o vínculo. Contudo, o réu não terá qualquer tipo de defesa 

para alegar em seu favor. Não poderá discutir a culpa do cônjuge autor da 

ação nem mesmo a questão de prazos de casamento ou de separação de 

fato, circunstâncias essas desinfluentes para o julgamento da 

causa.Disso resulta que a apreciação judicial do pleito de divórcio 

prescinde de qualquer instrução probatória, bastando a demonstração da 

existência do vínculo matrimonial mantido com a parte contrária. Com 

efeito, o divórcio constitui direito potestativo e, como tal, não se sujeita à 

condição ou prazo, sendo desinfluente a eventual oposição da outra 
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parte. Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DIREITO 

POTESTATIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA A UM DOS 

CÔNJUGES OU LAPSO TEMPORAL. EC Nº 66/2010. SENDO O DIVÓRCIO 

DIREITO POTESTATIVO, ESTÁ CONDICIONADO APENAS E TÃO-SOMENTE 

AO PEDIDO DE UMA DAS PARTES, NÃO HAVENDO FALAR-SE EM 

NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CULPA OU LAPSO TEMPORAL PARA 

SUA DECRETAÇÃO, APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 66/2010, A QUAL MODIFICOU A REDAÇÃO DO ART. 

226, § 6º DA CF/88. (TJ-DF - APC: 20110111726092 DF 

0043413-11.2011.8.07.0001, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 26/06/2013, 2ª Turma Cível)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO. DIREITO POTESTATIVO. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. 

MAJORAÇÃO. Com o advento da Emenda Constitucional nº 66/2010, que 

alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, o divórcio 

passou a ser direito potestativo, desvinculado de qualquer prazo ou 

condição. Assim, o pedido de divórcio não admite contestação e depende 

apenas da vontade de uma das partes, razão pela qual nenhum reparo 

merece a sentença no ponto. Honorários advocatícios fixados ao 

defensor dativo majorados para R$ 350,00. É que embora seja de R$ 

351,00 o valor máximo previsto no Anexo I do Ato nº 31/2008 da 

Presidência deste Tribunal para remuneração de defensores dativos, e 

ainda que a atividade profissional não tenha sido das maiores, não se 

pode perder de vista nem a falta de atualização do valor fixado na 

Resolução, nem o perigo de se aviltar a sagrada atividade advocatícia. 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70067826149, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 03/03/2016).Logo, afigura-se plenamente possível o acolhimento, 

desde logo, da pretensão manifestada pela parte autora da ação em 

exame.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, 

pelo que DECRETO O DIVÓRCIO do casal JOSE INACIO SCHSTER e MARIA 

PIERI SCHUSTER. Por consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.Sem 

custas, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem 

honorários.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

EXPEÇA-SE Mandado de Averbação ao Cartório competente para que 

proceda às averbações e retificação necessárias.Após, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério 

PúblicoPublique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118802 Nr: 9181-34.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, NRM, JIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:30

Citando:MANOEL DA SILVA MACHADO

Valor a ser pago:721,94

Nome e Cargo do digitador:Olga Talita Furlan Mazzei, Analista Judiciária

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111422 Nr: 3469-63.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, AVGdS, AGdS, AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:30 DIAS

Citando:ADRIANO FLORENCIO DA SILVA

Valor a ser pago:971,68 (novencentos e setenta e um reais, e sessenta e 

oito centavos)

Nome e Cargo do digitador: Olga Talita Furlan Mazzei, Analista Judiciária

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113239 Nr: 4952-31.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, RRS, HVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 113239.

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, dê-se vistas dos autos a Defensoria Pública para 

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

Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41513 Nr: 4320-49.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO PEDRO SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 41513.

Vistos e etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de suspensão resta 

prejudicado, eis que já transcorreu grande lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

Não havendo manifestação, arquive-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106628 Nr: 9676-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO ANTONIO RIBEIRO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 106628.

Vistos, e etc.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84114 Nr: 3288-67.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO PEDRO LENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI LUIZ KISIEL, GILBERTO JOSÉ ROOS, 
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ERICA ROSANE HARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 84114.

Vistos e etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de concessão de prazo 

resta prejudicado, eis que já transcorreu grande lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

Não havendo manifestação, arquive-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44541 Nr: 1519-29.2008.811.0040

 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: PATRICIA ELIESER SOSA ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVA BRUNO SOSA - ESPOLIO, MAIR 

ROSSONI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516-O, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 44541.

Vistos e etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de suspensão resta 

prejudicado, eis que já transcorreu grande lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do 

mérito.

Não havendo manifestação, arquive-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100642 Nr: 3423-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANA SANTOS YEGROS

 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:

 Código nº 100642.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos 

termos do art. 921, inciso III, do CPC.

ARQUIVE-SE, ficando consignado desde já que após o decurso do prazo 

de 01 (um) ano de suspensão iniciará o prazo prescricional, tudo 

conforme §§2º e 4º do referido dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51593 Nr: 1928-68.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS NOGUEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRIO LUCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Código Apolo nº: 51593.

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se as partes para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 140560 Nr: 10885-48.2015.811.0040

 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: DPDEDMG, LMS, EKSES, JKSES, LGSES, SHSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº:140560.

Vistos, etc.

Previamente a análise da petição de fl. 34 anverso e verso, folheando aos 

autos, verifica-se que trata de feito aguardando citação e/ou intimação da 

parte requerida/executada acerca de determinação derradeira em razão 

da ausência de sua localização. Assim, face a imprescindibilidade da 

triangularização processual, pautado no princípio do impulso oficial, 

DETERMINO a busca do endereço da parte requerida por meio dos 

sistemas SIEL/ RENAJUD e BACENJUD e, junte-se o resultado das 

consultas aos autos.

Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as providências 

obstadas pela sua não localização.

 Caso, infrutíferas as buscas ou negativa a citação/intimação no endereço 

indicado, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, DETERMINO a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 256, I do NCPC.

 Com derradeira certificação do decurso de prazo da parte requerida para 

apresentação de defesa, doravante, para patrocinar os interesses e 

defesa do(a/s réu(ré), NOMEIO para a função de CURADOR ESPECIAL 

o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, representante do 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – UNIC, inscrita na 

OAB/MT 9602, o(a).

 Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, 

intime pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as 

demais intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da 

sistemática do DJE.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimem-se.

 Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117621 Nr: 8404-49.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código Apolo nº: 117621.

Vistos, etc.

Previamente a análise da petição de fl. 52 anverso e verso, folheando aos 

autos, verifica-se que trata de feito aguardando citação e/ou intimação da 

parte requerida/executada acerca de determinação derradeira em razão 

da ausência de sua localização. Assim, face a imprescindibilidade da 

triangularização processual, pautado no princípio do impulso oficial, 

DETERMINO a busca do endereço da parte requerida por meio dos 

sistemas SIEL/ RENAJUD e BACENJUD e, junte-se o resultado das 

consultas aos autos.

Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as providências 

obstadas pela sua não localização.

 Caso, infrutíferas as buscas ou negativa a citação/intimação no endereço 

indicado, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, DETERMINO a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 256, I do NCPC.

 Com derradeira certificação do decurso de prazo da parte requerida para 

apresentação de defesa, doravante, para patrocinar os interesses e 

defesa do(a/s réu(ré), NOMEIO para a função de CURADOR ESPECIAL 

o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, representante do 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – UNIC, inscrita na 

OAB/MT 9602, o(a).

 Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, 

intime pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as 

demais intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da 

sistemática do DJE.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimem-se.

 Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 180089 Nr: 9188-21.2017.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS TOMBINI 

MUNARO - OAB:57459/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 180089.

Vistos, etc.

Compulsando o sistema Apolo, verifica-se a existência de ação de guarda, 

sob o cód. 180091, número 9190-88.2017.811.0040, na qual figuram as 

mesmas partes como requerentes.

Desta forma, ante a conexão entre os processos, DETERMINO a reunião 

deste feito com os autos de código 180091.

No mais, DETERMINO a intimação da requerente Dania Andressa de Mello, 

na forma requerida à fl. 91, item “b”.

Sem prejuízo, determino a realização de ESTUDO PSICOSSOCIAL do caso 

pela pela equipe forense, na residência do requerido, fixando prazo de 10 

(dez) dias para sua realização e juntada de relatório nos autos.

Em tal estudo social a expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo as 

condições social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, alimentar, 

higiênica, afetiva e outras relevantes a revelar se a guarda sub examine 

atende aos interesses e à proteção do (a/s) menor (s) escopo do feito 

(ECA).

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-o necessário.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 4930 Nr: 447-22.1999.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIANA AVIAÇÃO AGRÍCOLA, INSUMOS E CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELITO LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Código Apolo nº: 4930

Vistos, etc.

Traslade-se para estes autos cópia da sentença prolatada nos Embargos 

de Terceiro nº 1745-10.2003.811.0040 (cód. 176090, opostos em 

desfavor das partes da presente cautelar.

No mais, ante a relação de prejudicialidade entre as lides, AGUARDE-SE o 

Trânsito em julgado nos referidos embargos, os quais aguardam 

julgamento de apelação no TJMT.

INTIMEM-SE.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 4871 Nr: 391-86.1999.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENEU JOAQUIM FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELITO LUIZ FERRARI, CARLOS ANTONIO 

STASCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Código Apolo nº: 4871

Vistos, etc.

Traslade-se para estes autos cópia da sentença prolatada nos Embargos 

de Terceiro nº 1745-10.2003.811.0040 (cód. 17609), nos quais se discute 

acerca da titularidade dos direitos sobre a coisa arrestada nestes autos.

No mais, ante a relação de prejudicialidade entre as lides, AGUARDE-SE o 

trânsito em julgado nos referidos embargos, os quais aguardam julgamento 

de apelação no TJMT.

INTIMEM-SE.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5031 Nr: 552-96.1999.811.0040

 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: IRENEU JOAQUIM FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELITO LUIZ FERRARI, CARLOS ANTONIO 

STASCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DE MORAES - 

OAB:5121- B, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 Código Apolo nº: 5031

Vistos, etc.

Traslade-se para estes autos cópia da sentença prolatada nos Embargos 

de Terceiro nº 1745-10.2003.811.0040 (cód. 17609), nos quais se discute 

acerca da titularidade dos direitos sobre a coisa pretendida nesta 

execução e arrestada nos autos da cautelar proposta pelo exequente 

(cód. 4871, em apenso).

No mais, ante a relação de prejudicialidade entre as lides, AGUARDE-SE o 

trânsito em julgado nos referidos embargos, os quais aguardam julgamento 

de apelação no TJMT.

INTIMEM-SE.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47352 Nr: 4289-92.2008.811.0040
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Código nº: 47352

Vistos etc.

Tratando-se de feito sentenciado com a homologação de transação 

firmada pelas partes, e considerando que o crédito do embargado já está 

sendo perseguido nos autos principais, ARQUIVEM-SE estes autos, com 

as baixas de estilo.

Intimem-se.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47327 Nr: 4260-42.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO STIEVEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Código nº: 47327

Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fl. 230. Após, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.

Intimem-se.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47381 Nr: 4302-91.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Código nº: 47381

Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fl. 162. Após, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.

Intimem-se.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50844 Nr: 7042-85.2009.811.0040

 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: CELMA PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ROBERTO BORBA 

MARTINS - OAB:7784/ MS

 Código Apolo nº: 50844

Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 30, REVOGO a nomeação do perito 

indicado à fl. 18, pelo que NOMEIO como perito o Sr. JOEL PEREIRA PAIM, 

podendo ser localizado no endereço Avª Gonçalo Antunes de Barros, nº 

3245 – Carumbé, Bairro Novo Mato Grosso, independentemente de termo 

de compromisso.

 Assim, INTIME-SE o perito para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

proposta de honorários, intimando-se, na sequencia, o suscitante para 

depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir.

Com o depósito dos honorários, INTIME-SE o expert para indicar data e o 

local para a perícia, cientificando-o de que deverá apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. As partes deverão se cientificadas 

da data e local da perícia.

Juntado o laudo, MANIEFSTEM-SE as partes no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

Sorriso/MT, 26 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37923 Nr: 789-52.2007.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ROBERTO BORBA 

MARTINS - OAB:7784/ MS

 Código Apolo nº: 37923

Vistos, etc.

AGUARDE-SE o desfecho do incidente de falsidade em apenso (cód. 

50844).

Sorriso/MT, 26 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48871 Nr: 5745-77.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILANIO ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMA PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ROBERTO BORBA 

MARTINS - OAB:7784/ MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT

 Código Apolo nº: 48871

Vistos, etc.

AGUARDE-SE o desfecho do incidente de falsidade em apenso (cód. 

50844).

Sorriso/MT, 26 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 189182 Nr: 3599-14.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, RJDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 189182

Vistos etc.

 Postergo à análise do pedido de tutela de urgência para após formação 

do contraditório, uma vez que, assim feito, este Juízo terá elementos 

seguros ao seu convencimento, notadamente considerando a amplitude 

dos requerimentos na inicial.

Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal para 

oferecer respostas nos termos do artigo 183 e, ainda, com as 
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advertências dos artigos 334 e 344, todos do Código de Processo Civil.

Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do 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 requerido 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.

 Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 150763 Nr: 4511-79.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCMDCP-M, GILMEIRE MARTINS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON POLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 150763

Vistos etc.

Ante a manifestação de fls. 22-23, REDESIGNO a realização do leilão para 

os dias:

 1ª) – Dia: 12 de junho de 2018, a partir das 10h00min., com realização no 

Fórum desta Comarca (Sorriso/MT) e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

2ª) – Dia: 12 de junho de 2018, a partir das 13h00min., com realização no 

Fórum desta Comarca (Sorriso/MT) e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 15-19.

INTIMEM-SE, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos 

autos.

OFICIE-SE ao juízo deprecante para que proceda às comunicações 

aludidas nos itens 6, 7 (art. 889, CPC) e 12 (quanto ao exequente), na 

forma do item 2.7.5.2 da CNGC/TJMT.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Sorriso-MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 185035 Nr: 903-05.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR JOSE BATISTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 185035

Vistos etc.

Ante a manifestação de fls. 25-26, REDESIGNO a realização do leilão para 

os dias:

 1ª) – Dia: 12 de junho de 2018, a partir das 10h00min., com realização no 

Fórum desta Comarca (Sorriso/MT) e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

2ª) – Dia: 12 de junho de 2018, a partir das 13h00min., com realização no 

Fórum desta Comarca (Sorriso/MT) e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 18-22.

INTIMEM-SE, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos 

autos.

OFICIE-SE ao juízo deprecante para que proceda às comunicações 

aludidas nos itens 6, 7 (art. 889, CPC) e 12 (quanto ao exequente), na 

forma do item 2.7.5.2 da CNGC/TJMT.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Sorriso-MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 7255 Nr: 2724-11.1999.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO VIECELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GALVÃO, HAIDE VERONICA GALVÃO, 

LUIZ OSÓRIO ANDREGUETTO DA SILVA, BELINE AUGUSTO 

ANDREGUETTO DA SILVA, CLÁUDIA ANDREGUETTO DA SILVA, TANIA 

MARIA ROTILLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Código Apolo nº: 7255

Vistos, e etc.

Acolho o pedido de restituição de prazo, constante à fl. 169, vez que, de 

fato, o processo ficou em carga no Gabinete até o dia 13/11/2017, diante 

disso, cumpra-se, novamente, conforme determinado à fl. 167.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 18566 Nr: 2743-75.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO VIECELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Código Apolo nº: 18566

Vistos, e etc.

Considerando que a decisão de fl. 288, transitou em julgado (fl. 382), 

expeça-se o necessário para cumprimento da determinação.

No mais, acolho o pedido de restituição de prazo, constante à fl. 409, vez 

que, de fato, o processo ficou em carga no Gabinete até o dia 13/11/2017, 

diante disso, intime-se a parte requerida acerca da penhora realizada, via 

BACENJUD.

Por conseguinte, cumpra-se conforme determinado à fl. 399.

Intimem-se.

 Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003544-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIQUELI ARRUDA DA CRUZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MARTIM DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003544-80.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: VANIQUELI ARRUDA DA CRUZ DE OLIVEIRA EXECUTADO: 
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VALDIR MARTIM DE OLIVEIRA VISTOS. 1. Preenchidos os requisitos 

legais, RECEBO a inicial. 2. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. 3. 

DEFIRO assistência judiciária gratuita à parte exequente. 4. Como se sabe, 

o débito alimentar que autoriza a prisão civil do executado é aquele que 

compreende somente as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução, bem como as prestações que se vencerem no curso do 

processo (art. 528, § 7º, NCPC). Contudo, a planilha de débitos 

apresentada com a inicial elenca cobrança desde agosto/2016, 

afastando-se, portanto, da norma processual. Assim, DETERMINO a 

intimação da parte exequente, via DJe, para que, no prazo de 10 dias, 

apresente nova planilha de débitos, sob pena de prosseguimento da 

cobrança pelo rito da penhora. 5. Cumprido o item 4 e apresentada nova 

planilha de débitos adequada ao disposto no § 7º do artigo 528 da norma 

processual, CITE-SE a parte executada para que, no prazo de três (3) 

dias, efetue o pagamento do débito em aberto, comprove que já o fez ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil e protesto 

do pronunciamento judicial. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIUZA MARA BORGES MASTELARO (EXECUTADO)

EDILSON ANTONIO MASTELARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono a fim de intimar o advogado da parte autora, via DJE, para 

manifestar-se acerca da petição e documentos juntados pela parte 

Requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001383-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TEIXEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Número do Processo: 1001383-63.2018.8.11.0040, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. AUTOR: RENATO TEIXEIRA RODRIGUES 

RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso em análise, 

diante dos documentos apresentados com a inicial, notadamente a 

consulta do serviço de proteção ao crédito de Id 12323569 demonstrados 

estão a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte 

autora, razão pela qual o deferimento do pedido liminar é medida que se 

impõe. É inegável que a manutenção de restrição nominal junto aos órgãos 

de proteção ao crédito acarreta potenciais danos ao autor, notadamente 

diante de débito para o qual não reconhece a existência. Caracterizado, 

portanto, o risco de dano exigido pelo art. 300 NCPC. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela, DETERMINANDO que a requerida 

EXCLUA o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação desta decisão, 

até decisão final no presente feito ou até posterior deliberação deste 

Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada 

ao valor da causa. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, 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. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

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

Processo Número: 1003503-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA LIMBERGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

nilmar napiwoski (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono para proceder a intimação do advogado da parte autora, via 

DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001383-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TEIXEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 25 de MAIO de 2018, 

às 10 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003655-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LIMA ROSEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003655-98.2016.8.11.0040 

AUTOR: JULIO CESAR LIMA ROSEIRA RÉU: BANCO BRADESCO SA 
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VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi 

apresentada contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Pois bem. 

Em contestação de Id 8289612 pugnou a parte requerida pela alteração do 

polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, 

uma vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório, assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Diante 

disto, REJEITO a preliminar suscitada. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se a invalidez permanente é total ou parcial; 

e III) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e 

a invalidez permanente. Especifico o MEIO DE PROVA ADMITIDO como 

sendo prova PERICIAL MÉDICA. A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA se 

mantém na FORMA ORDINÁRIA do art. 373, incisos I e II, do NCPC. Para 

realização de perícia contábil, NOMEIO como Perito(a) Judicial o(a) Sr(a). 

Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. Intime as partes 

para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal 

intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já 

apresentou seus quesitos. Para perito nomeado fixo honorários periciais 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e 

Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as 

partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de 

maiores esclarecimentos pelo expert. Por força do artigo 95 do NCPC e 

comando judicial em referência, intime as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar e, concordando, o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais no mesmo prazo, pena de preclusão. Após, conclusos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000497-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL TOSTA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000497-35.2016.8.11.0040 

AUTOR: ABIMAEL TOSTA SOARES RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Ante manifestação de Id. 9231905 INTIME-SE a parte requerente na 

pessoa de seu advogado, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção (art. 10 NCPC). Às providências. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002397-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEZIO DOMINGOS GASPERIN (REQUERIDO)

LUIZ MORO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO MANDADO DE INTIMAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA - ZONA 2 

Expedido por ordem do(a) MM. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Dados 

do processo: Processo: 1002397-19.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Relações de Parentesco]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: MAGDA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: LUIZ MORO, ARLEZIO DOMINGOS 

GASPERIN Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: MAGDA RODRIGUES DA 

SILVA Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 1812, Jardim Primavera, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: 1) EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES ACIMA QUALIFICADAS, para comparecer a audiência 

designada, informando-a que poderá participar de forma virtual e, havendo 

interesse, deverá entrar em contato com o CEJUSC DE SORRISO, através 

do telefone 66- 3544 8413, com antecedência de 05 dias da data da 

audiência. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Mediação designada para 

o dia 25/05/2018, ÀS 17H00MIN, no CEJUSC de endereço abaixo. 

Decisão/Despacho: COPIA ANEXA. ADVERTÊNCIAS: a) 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, § 8.º do 

art. 334 do NCPC. b) Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação. c) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC) SORRISO, 3 de abril de 

2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Analista Judiciário(a) SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, 

Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004938-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DAMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004938-25.2017.8.11.0040 

AUTOR: CARLOS ALBERTO DAMO RÉU: JOSE CARVALHO JUNIOR 

VISTOS. Diante da certidão de citação negativa de Id 11232957 e auto de 

constatação de Id 11233239, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR JEZUIR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMIR JEZUIR OAB - SC50518 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDI OYMAR FRANDOLODO (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 25 de MAIO de 2018, 

às 15 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003958-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDO APARECIDO FELIZ (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

 

Impulsiono a fim de intimar o advogado da parte autora, via DJE, para 

efetuar o depósito do complemento da diligência no valor de R$ 1.425,00 

(HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96945 Nr: 8939-46.2012.811.0040

 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: ERILDE BARBIZAN MENEGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA FELIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13126- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 83/84, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as 

custas e o valor de R$ 129,94 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002290-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002290-09.2016.8.11.0040 

AUTOR: JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de 

ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por JEFFERSON CUNHA DE 

OLIVEIRA FARIAS em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico ocorrido em 05/08/2016. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de Id. 3006816 e seguintes. Recebida a 

exordial, determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em 

Pauta Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. Contestação em Id 5812534. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 5914849. Impugnação à 

contestação em Id 6698783. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo 

a necessidade de dilação probatória. Antes da análise do mérito, e 

restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via 

jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser 

afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, 

uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte 

autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Por fim, não há que 

se falar em realização de nova perícia (Id 8344280), sendo certo que o 

simples inconformismo da parte requerida em relação à avaliação médica 

realizada (Id 5914849) não justifica a repetição da prova. Posto isto, passo 

a análise do mérito. Urge destacar que a matéria em comento está 

disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além 

de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e 

a invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro 

requisito – acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pelo demandante, os quais são conclusivos que o 

requerente se envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 

05/08/2016 (Id 3006926). Destaco que, inobstante a requerida tenha 

pugnado pela improcedência do pedido de indenização por invalidez, sob o 

argumento de que é primordial no caso em tela, a existência do boletim de 

ocorrência, porém o autor aportou o documento aos autos conforme 

explanado anteriormente. No mais o prontuário médico juntando ao feito 

demonstra que, o requerente em decorrência do acidente ocorrido, foi 

levado ao Hospital Regional de Sorriso na data de 05/08/2016 em razão do 

acidente ocorrido naquele dia. No que tange aos demais requisitos – 

invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também restaram 

comprovados pela avaliação médica realizada perante o CEJUSC (Id 

5914849), da qual se extrai que o autor sofreu danos na coluna vertebral 

(torácica T4), sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo total – 

permanente – paraplegia, em grau de 100%. Logo, conclui-se que o 

requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, 

segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente”. Já no que se refere ao 

valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida 

Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 

2007, houve alteração na tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorreu 

após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - 

SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - 
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CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 

11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a 

edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos termos 

das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes 

Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, 

também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas na Medida 

Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, 

a qual determina o pagamento da indenização proporcional ao grau de 

incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez 

que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA 

REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E 

PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA 

APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, 

Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 

08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 

dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de R$ 13.500,00 x 100% x 100%, qual seja, R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), referente ao dano na coluna vertebral 

(torácica T4) do autor, devendo ser descontado deste valor eventual 

montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a parte requerente, 

referentes à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), 

descontados os valores eventualmente recebidos administrativamente. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002172-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PIRES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002172-33.2016.8.11.0040 

AUTOR: DIRCEU PIRES DA COSTA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por DIRCEU 

PIRES DA COSTA em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 09/02/2015. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de Id. 2984899 e seguintes. Recebida a exordial, 

determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta 

Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 5906052. Foram apresentadas contestação (Id 6055116) e 

impugnação à contestação (Id 6070149). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes da análise do 

mérito, e restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade 

da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve 

ser afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de 

agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a 

parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

de ilegitimidade passiva e pedido de alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por fim, entendo que não 

assiste razão à parte requerida no que tange à preliminar de ausência de 

laudo do IML. Ora, a apresentação de laudo do IML não é requisito para a 

instrução da inicial, sendo certo que a invalidez parcial e as dimensões 

das lesões foram objeto de avaliação médica. Posto isto, passo a análise 

do mérito. Urge destacar que a matéria em comento está disciplinada pela 

Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além de 

regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento 

do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes 

requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez 

permanente; e c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito 

– acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pelo demandante, os quais são conclusivos que o 
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requerente se envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 

09/02/2015 (Id 2984948). Destaco que, inobstante o Boletim de Ocorrência 

ter sido lavrado em data posterior ao acidente (24/03/2016), o prontuário 

médico juntando ao feito demonstra que o autor, em decorrência do 

acidente ocorrido, foi levado ao Hospital Regional de Sorriso na data de 

09/02/2015 em razão do acidente ocorrido naquele dia. No que tange aos 

demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que 

também restaram comprovados pela avaliação médica realizada perante o 

CEJUSC (Id 5906052), da qual se extrai que o autor sofreu danos no seu 

quadril direito, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em 

grau de 50%. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no 

“caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na 

Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 70% x 50%, qual 

seja, R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente 

ao dano no quadril direito do autor, devendo ser descontado deste valor 

eventual montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e por 

tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte 

requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais) a parte requerente, referentes à indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os valores 

eventualmente recebidos administrativamente. CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001780-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEYSON BENTO MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001780-93.2016.8.11.0040 

AUTOR: DIEYSON BENTO MELLO RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por DIEYSON 

BENTO MELLO em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados 

nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico 

ocorrido em 20/04/2014. A inicial veio acompanhada dos documentos de 

Id. 1941731 e seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do 

feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 5898420. Foram 

apresentadas contestação (Id 5554498) e impugnação à contestação (Id 

6682054). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico 

que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Antes da análise do mérito, e restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 
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razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). No que diz respeito à alegação de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em 

razão da não apresentação de comprovante de endereço da parte autora, 

entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que os documentos 

juntados ao feito são suficientes para o fim de comprovar que a autora 

reside nesta Comarca. Também não prospera o pedido da parte autora 

para a realização de perícia (Id 8721499), uma vez que já existe no feito 

laudo de avaliação conclusivo, do qual se verifica a invalidez parcial 

incompleta com grau de repercussão média (25%) para o tornozelo 

esquerdo. Destaco que o simples inconformismo da parte não justifica a 

realização de nova perícia médica. Posto isto, passo a análise do mérito. 

Consta da inicial que o autor recebeu administrativamente a importância de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

correspondentes ao grau da lesão sofrida no tornozelo esquerdo. O laudo 

de avaliação de Id 5898420 constatou que a lesão sofrida pressupõe o 

grau em 25%, e este corresponde a lesão e sua previsão na tabela, incide 

sobre 25%, portanto o valor a que teria direito o autor seria o 

correspondente ao já recebido na esfera administrativa. Portanto, 

comprovada a quitação dos valores correspondentes com a lesão sofrida, 

a improcedência da presente demanda é medida que se impõe. A 

propósito, vejamos o julgado abaixo: "AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM ENUNCIADO DE SÚMULA DO STJ - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR - LAUDO 

PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE PARA ATESTAR O 

GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO (SÚMULAS 474 E 544/STJ) - 

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO 

SOFRIDO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A 

MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o 

laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez 

parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização 

securitária. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será 

fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. 

(Súmulas 474 e 544 do STJ). Mostra-se indevida a complementação da 

indenização securitária, quando o pagamento administrativo efetuado se 

deu na proporcionalidade da lesão atestada pela perícia médica. (TJMT, 

AgR 130173/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 

01/12/2017) - destacamos. Ante o exposto, e por tudo que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando contudo 

suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em favor 

do autor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004290-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANY CELLI LOPES CASTRO 02819337155 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004290-45.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 30.308,58; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: ARIANY CELLI LOPES CASTRO 02819337155 

VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação, 

alegando que os litigantes transigiram extrajudicialmente (ID 11879928). 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, após o 

cumprimento da liminar, a parte requerente apresentou pedido expresso 

de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, 

vale destacar que, não tendo havido contestação, torna-se desnecessária 

a anuência da parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, 

§ 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 

90, NCPC). Determino baixa da restrição veicular junto ao RENAJUD, se 

houver. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado esta sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003511-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora do Oficio do 

INSS, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003220-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CASAALTA CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PORTES BORNEMANN E CORREA OAB - PR31182 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida para, no 

prazo legal,apresentar suas alegações finais.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001234-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONIDE ZAMPIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001234-67.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: MARIA LEONIDE ZAMPIERI EXECUTADO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando que a execução 

fiscal correlata (cód. 39489) se trata de autos físicos, necessariamente o 

presente feito deve possuir as mesmas características, possibilitando o 

apensamento. Nesta toada, proceda-se com o necessário para impressão, 

autuação e registro do presente feito (mediante o recolhimento das taxas 

necessárias pela autora, se for o caso), bem como o seu apensamento à 

execução correlata, cancelando-se, na sequência, a distribuição deste 

feito. Adotadas as providências supra, desde já, impulsiono o presente 

feito, nos seguintes termos: Defiro, por ora, a AJG pugnada. No mais, 

intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art. 17, da Lei 6.830/80). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001973-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA DE LIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003343-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA OAB - MT0008317A (ADVOGADO)

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

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: 1002803-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. M. M. (AUTOR)

MARIA LUIZA MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE MENEGOL OAB - RS95338 (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO OAB - DF28490 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WANDERSON SANTOS BARBOSA (TESTEMUNHA)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida a 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, uma vez 

que a carta precatória para inquirição de sua testemunha retornou sem o 

devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005652-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA WILLMS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERRONATTO (EXECUTADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXECUTADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58410 Nr: 1859-02.2010.811.0040

 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: GILMAR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA ZANATA PISCINATO DA SILVA, 

ITAMAR CARLOS DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A AUTO/RE CIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GARRIDO UCHÔA 

- OAB:9669-A, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, JUAREZ 

PAULO SECCHI - OAB:10.483, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA/DENUNCIADA 

A LIDE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls.266, sendo que o valor de R$ 376,85 

refere-se as custas e o valor de R$ 129,94 refere-se a taxa judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 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.: 58453 Nr: 1889-37.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL E 

COMERCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO ARAUJO 

PEREIRA JUNIOR - OAB:25.930/PR, MARCELO CLEMENTE BASTOS - 

OAB:33734-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 253,40, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 462/466 sendo que o valor de R$ 188,43 refere-se as 

custas e o valor de R$ 64,97 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor 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.: 89802 Nr: 1412-43.2012.811.0040

 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: ROBERTO DE SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17.300-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 
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efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.37/40, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as 

custas e o valor de R$ 129,94 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor 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.: 49858 Nr: 263-17.2009.811.0040

 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: CELIA MARIA DIAS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI, GERLIS DIAS DA CUNHA, 

BRADESCO SEGUROS S/A AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679, AIRTON CELLA - OAB:3938, BRUNA ERGANG DA 

SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, 

RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9 246-MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA (BRADESCO 

SEGUROS), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no valor de R$ 2.700,00 , a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de fls. 458 sendo que o valor de R$ 1.350,00 

refere-se as custas e o valor de R$ 1.350,00 refere-se a taxa judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 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.: 34501 Nr: 3636-61.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDIR JONAS BRESOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILMARA RUIZ MATSURA - 

OAB:9 941-B-MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 142/144 sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as 

custas e o valor de R$ 129,94 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor 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.: 80063 Nr: 5407-35.2010.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGUNDA PELE COMÉRCIO DE ROUPAS ÍNTIMAS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 38, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 129,94 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor 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.: 88545 Nr: 107-24.2012.811.0040

 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: ANTONIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:19.937-PR, FLAVIANO BELLINATI GARCIA 

PEREZ - OAB:24102-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 4.150,65, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 101, sendo que o valor de R$ 2.075,32 refere-se as 

custas e o valor de R$ 2.075,32 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor 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.: 56021 Nr: 103-55.2010.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 
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OAB:9670-A/MT, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 632,21, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.120, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 255,36 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor 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): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 128883 Nr: 4706-98.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311, FABIO RIVELLI - 

OAB:19023-A, YUN KI LEE - OAB:131693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISTO, julgo IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, REJEITANDO-OS em sua totalidade.Condeno a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, o qual 

fixo no montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos § 8º do art. 85, do 

NCPC, observando-se que as referida verba será acrescida no valor do 

débito principal, diante do disposto no § 13º do diploma acima 

transcrito.Sentença não sujeita à remessa necessária.Transitada em 

julgado, junte-se cópia da presente sentença nos autos da execução em 

apenso (CA n. 81522) e, após, arquivem-se estes autos com as baixas e 

cautelas de estilo. P.R.I. Cumpra-se.Sorriso/MT, 29 de abril de 2016. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010801-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDISELMA DE OLIVEIRA ANDRADE DE MATOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010801-71.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: EDISELMA DE OLIVEIRA 

ANDRADE DE MATOS EXECUTADO: RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 

- ME Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca dos 

comprovantes de depósito/quitação acostados aos autos (ID 11194518 e 

11194527), no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação, sob pena de 

não o fazendo ser extinta a ação com resolução do mérito, 

considerando-se cumprida a obrigação avençada. Transcorrido o prazo, 

retornem os autos conclusos para prolação de sentença. Sorriso/MT, 21 

de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005637-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

JOÃO ALVES BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH JAMEL MATRAK OAB - GO23637 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1005637-16.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IRINEU GALDIMIR TRINDADE 

STOCK REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, JOÃO ALVES BARROS 

Aguarde-se o retorno dos ARs, após, intime-se a parte reclamante para 

no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se. Em seguida, retornem os autos 

conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010659-04.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACENIL MANOEL DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010659-04.2015.8.11.0040 REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: ACENIL MANOEL DA SILVA JUNIOR I - Em atenção ao 

postulado no Id. 123370117, defiro o pedido de SUSPENSÃO pelo prazo de 

30 (trinta) dias para diligenciar sobre novo endereço da parte reclamada. II 

- Intime-se a parte reclamante, consignando-se que, decorrido o prazo 

acima, deverá a parte autora manifestar-se independente de nova 

intimação, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL FRANCISCO HONORATO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001340-63.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROSANA CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MANUEL FRANCISCO HONORATO DA CRUZ I - Em 

atenção ao postulado no Id. 11664873, defiro o pedido de SUSPENSÃO 

pelo prazo de 15 (quinze) dias para diligenciar sobre novo endereço da 

parte reclamada. II - Intime-se a parte reclamante, consignando-se que, 

decorrido o prazo acima, deverá a parte autora manifestar-se 

independente de nova intimação, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001089-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CROPS PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON COTINI OAB - TO2098 (ADVOGADO)

PAMELA INES DE LIMA OAB - TO7095 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO DOS REIS CINTRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ARMELINDO MUNARETTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001089-11.2018.8.11.0040 REQUERENTE: CROPS PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA REQUERIDO: ADAUTO DOS REIS CINTRA Tendo em 

vista que o Sr. Armelindo Munaretto reside na Comarca de Araguaína/TO 

(ID 12323269), e considerado o caráter itinerante da carta precatória, 

remeta-se àquele juízo, com comunicação à origem.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002753-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE KASPRCZAK NOVELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1002753-14.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO]. REQUERENTE: TATIANE KASPRCZAK NOVELO REQUERIDO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. I - Homologo o acordo firmado pelas 

partes nestes autos (Id. 11684245), para que produza os efeitos legais, e 

assim JULGO EXTINTA a execução, em conformidade com a disposição do 

art. 924, II, do NCPC. II – Sem custas. III - Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se, independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, 

art. 914).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002812-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002812-02.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12322572, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 03 de abril de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002949-81.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12377984, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 03 de abril de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002647-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002647-52.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12502335, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 03 de abril de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010579-11.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI (EXECUTADO)

TELEVISAO RONDON LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010579-11.2013.8.11.0040 EXEQUENTE: JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES EXECUTADO: TELEVISAO RONDON LTDA, LUCKY MARLON 

NASCIMENTO ROSSINI O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 
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contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de março 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010512-46.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

 

Processo: nº 8010512-46.2013.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida dos recursos interpostos nos ID. 3329497 e 12497649, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 03 

de abril de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002459-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HEDENEI DO CARMO DA MATA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1002459-59.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: HEDENEI DO CARMO DA MATA FERNANDES REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Trata-se de ação proposta por HEDENEI DO 

CARMO DA MATA FERNANDES em face de BANCO CETELEM S.A.em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma apta a justificar a inscrição, pois houve um 

acordo judicial aonde foi dado como quitado a pendencia existente. 

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, alega que no acordo realizado não foi 

contemplado toda a pendencia, restando ainda o valor de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais). Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. Apresentado impugnacao, o 

reclamante reforca o alegado na inicial. 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. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou fatura. 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, 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 
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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, 19 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002459-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HEDENEI DO CARMO DA MATA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1002459-59.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: HEDENEI DO CARMO DA MATA FERNANDES REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Trata-se de ação proposta por HEDENEI DO 

CARMO DA MATA FERNANDES em face de BANCO CETELEM S.A.em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma apta a justificar a inscrição, pois houve um 

acordo judicial aonde foi dado como quitado a pendencia existente. 

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, alega que no acordo realizado não foi 

contemplado toda a pendencia, restando ainda o valor de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais). Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. Apresentado impugnacao, o 

reclamante reforca o alegado na inicial. 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. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou fatura. 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, 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 
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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, 19 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE LIMA BANDEIRA (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)

 

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 14:50 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: 1000269-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDROALDO CARLOS ZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAVAREZE OAB - MT0010149A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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 15:50 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: 1000278-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE THAIS DESSBESELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA POLETO CAIXETA (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 16:10 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: 1000279-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LUIZA KRUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO BILOBRAN (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 16:20 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: 1000287-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MACCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do 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 16:50 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: 1000289-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA DE MELO (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)

 

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 17:10 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: 1000290-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 17:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000203-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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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 17:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(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 17:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-85.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROTECNICA IVAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010113-85.2011.8.11.0040; Valor causa: R$ 3.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELETROTECNICA 

IVAN LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL I - Certificada a intempestividade (id. 10608507), 

deixo de receber o recurso interposto no id. 9323159. II - Cumpra-se 

integralmente a sentença proferida no id. 8102075. III - Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COSTARELLI (REQUERENTE)

ISNAEL NONATO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CEZAR DE OLIVEIRA OAB - MG110640 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010609-41.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 32.170,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GABRIELA COSTARELLI, ISNAEL NONATO DE 

SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

BERNA LTDA De acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 9.099/95, 

“caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil”, quais sejam, obscuridade, 

contradição, omissão, dúvida e corrigir erro material. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, em que pesem as alegações da 

exequente, não demonstrou a existência dos defeitos na decisão 

embargada, conforme os conceitos acima delineados, competindo ao 

interessado buscar os meios recursais próprios para a reforma da 

sentença. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo recursal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001620-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001620-34.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 21.195,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: AIRIS SOBRINHO BRITO Parte Ré: RÉU: SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO De acordo com a letra do art. 

48 da Lei n. 9.099/95, “caberão embargos de declaração contra sentença 

ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil ”, quais 

sejam, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e corrigir erro material. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, em que pesem as alegações da 

reclamada, não demonstrou a existência dos defeitos na decisão 

embargada, conforme os conceitos acima delineados, competindo ao 
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interessado buscar os meios recursais próprios para a reforma da 

sentença. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002957-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002957-58.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. De acordo com a letra do art. 48 

da Lei n. 9.099/95, “caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”, quais sejam, 

obscuridade, contradição, omissão e corrigir erro material. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Com efeito, assiste razão à reclamada ao 

sustentar a omissão na sentença, pois de fato deixou de abordar o pedido 

de assistência judiciária gratuita. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos de declaração e lhes dou provimento, para efeito de, atendidas 

as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a 

indicar que a parte reclamada não faça jus ao benefício, deferir a 

assistência judiciária gratuita postulada. No mais, persiste a sentença 

lançada no Id. 10188610. Renovem-se as intimações, dando-se por 

reaberto o prazo recursal. SORRISO, 2 de abril de 2018. JACOB SAUER 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002805-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GEYSON SOUZA ALMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002805-10.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ALAN GEYSON SOUZA ALMADA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. De acordo com a letra do art. 48 

da Lei n. 9.099/95, “caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”, quais sejam, 

obscuridade, contradição, omissão e corrigir erro material. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Com efeito, assiste razão à reclamada ao 

sustentar a omissão na sentença, pois de fato deixou de abordar o pedido 

de assistência judiciária gratuita. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos de declaração e lhes dou provimento, para efeito de, atendidas 

as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a 

indicar que a parte reclamada não faça jus ao benefício, deferir a 

assistência judiciária gratuita postulada. No mais, persiste a sentença 

lançada no Id. 10339413. Renovem-se as intimações, dando-se por 

reaberto o prazo recursal. SORRISO, 2 de abril de 2018. JACOB SAUER 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002945-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO DE ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002945-44.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: VAGNO DE ARAUJO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

De acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 9.099/95, “caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil”, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e 

corrigir erro material. Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao 

aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a 

retifique nas hipóteses acima referidas, as quais dizem com defeitos do 

ato impugnado propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a 

alteração do julgado, pois os embargos de declaração, ao lado da 

existência de erros materiais, são exceções à regra de imutabilidade do 
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julgado após a sua publicação, não se admitindo interpretação extensiva 

na hipótese. Bem por isso, oportuna a conceituação dos defeitos em 

questão, a partir das lições de Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática 

dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a obscuridade quando a decisão 

recorrida não elucida de forma clara determinado ponto da controvérsia, 

impossibilitando seu perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o 

julgado apresenta teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre 

as proposições apresentadas ou entre a fundamentação e a parte 

dispositiva. Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao 

litígio e que deveria ser apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não 

demonstra de forma clara qual a convicção do julgador quanto aos fatos 

apurados ou mesmo em relação ao direito aplicado. Com efeito, assiste 

razão à reclamada ao sustentar a omissão na sentença, pois de fato 

deixou de abordar o pedido de assistência judiciária gratuita. Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e lhes dou provimento, 

para efeito de, atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamada não faça jus ao 

benefício, deferir a assistência judiciária gratuita postulada. No mais, 

persiste a sentença lançada no Id. 10339413. Renovem-se as intimações, 

dando-se por reaberto o prazo recursal. SORRISO, 2 de abril de 2018. 

JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000146-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO BRATZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: ANDRE 

RICARDO BRATZ Trata-se de embargos de declaração interpostos pela 

parte reclamante, sob a alegação de erro material, em face da sentença 

proferida no Id. 11856466, a qual julgou extinto o processo sem resolução 

do mérito fundamentando-se no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. De acordo 

com a letra do art. 48 da Lei n. 9.099/95, “caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil”, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e 

corrigir erro material. Como é cediço, destinam-se tais embargos ao 

aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a 

retifique nas hipóteses acima referidas, as quais dizem com defeitos do 

ato impugnado propriamente dito. Os embargos não são via adequada, 

portanto, para viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, em 

função da discordância da parte em relação à solução jurídica emprestada 

ao caso concreto. Nessa linha, verifico que assiste razão à embargante 

ao sustentar erro material na sentença, tendo em vista que a reclamante 

estava presente em audiência, ao passo que a ausente a reclamada, 

conforme se verifica no termo de audiência acostado no Id. 11856466, de 

modo que passo à análise da pretensão aludida. Desta feita, trata-se de 

ação em que a parte reclamante é credora da reclamada, trazendo aos 

autos as ordens de serviços e notas fiscais de serviço, que representam 

o débito de R$ 4.664,65 (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e 

sessenta e cinco centavos). Citada a parte reclamada (Id. 11344599), não 

apresentou contestação, bem como não compareceu à audiência de 

conciliação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 

9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta 

a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se 

o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é 

absoluta, podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos 

autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está 

comprovada pelas ordens de serviços e notas fiscais de serviço, 

assinadas pelo recorrente, acostadas no Id. 4624888, servindo como 

prova. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes DOU 

PROVIMENTO para fins de julgar PROCEDENTE o pedido inicial e condenar 

a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.664,65 

(quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de ajuizamento da 

reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240). Renovem-se Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDIARA KARINNY LOPES BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: EXEQUENTE: 

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME Parte Ré: EXECUTADO: ANDIARA 

KARINNY LOPES BRITO Trata-se de reclamação proposta por ÓTICA 

CAVANHOLI EIRELI ME, em face de ANDIARA KARINNY LOPES BRITO, em 

que relata a parte reclamante que é credora da reclamada no valor de R$ 

2.063,00 (dois mil e sessenta e três reais), representadas por meio de 

notas promissórias, assinadas pela reclamada, juntadas no Id. 5915503. 

Citada a parte reclamada (Id. 11878034), não apresentou contestação, 

bem como não compareceu à audiência de conciliação (Id. 102344957), 

diante do que declaro revelia, a teor do art. 20, da Lei nº 9.099/95. No 

mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, 

do CPC, já que não há necessidade de produção de prova em audiência. É 

da literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se o 

contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é 

absoluta, podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos 

autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito, isso porque as dividas alegadas 

estão comprovadas pelas notas promissórias juntadas no ID. 5915503, 

que mesmo sem força executória, servem como prova. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.063,00 (dois mil e sessenta e 

três reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e 

acrescidos de juros legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000651-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DE ALCONCHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO)

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

DIEGO FREDERICO BIGLIA OAB - RS54239 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000651-53.2016.8.11.0040 REQUERENTE: CLAUDIO PEREIRA DE 

ALCONCHEL REQUERIDO: TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA 

GASTRONOMIA LTDA, UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

SÍNTESE DA DEMANDA. CLAUDIO PEREIRA DE ALCONCHEL ajuizou 

reclamação em face de TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA 

LTDA e ULTIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME. Narrou que, em 

29 de julho de 2015, adquiriu pelo valor de R$7.450,00 (sete mil 

quatrocentos e cinquenta reais) junto à reclamada ULTIMAQ um forno 

industrial para assar pão, modelo FIT 300-G, fabricado pela reclamada 

TEDESCO. Contudo, poucos após poucos dias de uso o forno parou de 

acender a chama, acionando a assistência técnica que observou o 

produto por vários dias, constatando que havia dentro do controle do 

forno um fio mal conectado. Novamente após 15 (quinze) dias o forno 

apresentou o mesmo problema, que fora reparado pelo técnico. Mesmo 

assim, o forno continuou apresentando problema, desta vez não estava 

assando os pães por igual, solicitando o técnico da reclamada “lãs de 

rocha” para isolamento lateral do equipamento, o que nunca fora enviado 

pela reclamada TEDESCO. Postula: a) a condenação das reclamadas em 

restituírem ao reclamante os valores pagos pelo produto; b) reparação dos 

danos morais. Em contestação a reclamada TEDESCO alegou: a) preliminar 

de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) extinção da 

ação pela necessidade de prova pericial; c) inexistência do dever de 

indenizar; d) inexistência de dano moral; e) suspensão do processo em 

razão do pedido de recuperação judicial. Em contestação a reclamada 

ULTIMAQ alegou: a) preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor; b) preliminar de decadência do direito do reclamante; c) 

extinção da ação pela necessidade de prova pericial; d) prazo de garantia 

expirado; e) ausência de dano moral; f) culpa exclusiva da reclamada 

TEDESCO. Impugnação à contestação (id. 8051656). Em audiência de 

instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas Maria do Socorro 

da Silva e Carlos José Gnoatto (id. 10741226). DA INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. No caso em crivo está evidente a 

vulnerabilidade técnica e econômica do reclamante em relação às 

reclamadas, porquanto o reclamante não possui conhecimento técnico 

para no momento da comprar constatar eventual vício no produto, nem 

mesmo capacidade econômica semelhante às reclamadas que possuem 

expressivo capital social, sendo indesviável a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor conforme orientação jurisprudencial: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL FÁTICA E 

ECONÔMICA DO PRODUTO OU SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

MITIGAÇÃO DA REGRA. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O consumidor intermediário, ou seja, aquele 

que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade 

empresarial, poderá ser beneficiado com a aplicação do CDC quando 

demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à 

outra parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg 

no Ag: 1316667 RO 2010/0105201-5, Relator: Ministro VASCO DELLA 

GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de 

Julgamento: 15/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/03/2011) CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PESSOA 

JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. FINALISMO APROFUNDADO. VÍCIO DO 

PRODUTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. OFENSA À 

HONRA OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. 1. Tomando por base o conceito 

de consumidor por equiparação previsto no artigo 29 do CDC, o Superior 

Tribunal de Justiça tem admitido que, em determinadas situações, a 

pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser 

equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao 

fornecedor alguma vulnerabilidade, que é a peça fundamental da política 

nacional das relações de consumo (art. 4º, inciso I, do CDC). 2. 

Caracterizada a relação de consumo e incontroverso nos autos o vício do 

produto, aplicável à hipótese o artigo 19 do CDC, que deixa ao critério do 

consumidor, nesses casos, a escolha entre: I - o abatimento proporcional 

do preço; II - a complementação do peso ou medida; III - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos 

vícios ou IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 3. Embora cediço 

que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), 

quando há ofensa à sua honra objetiva, que significa a repercussão 

negativa sobre a sua imagem, na hipótese não restaram caracterizados 

danos à honra objetiva da autora, uma vez que os aborrecimentos 

causados com o vício do produto adquirido não são aptos a ofenderem 

direitos da personalidade que digam respeito ao abalo de seu bom nome. 

4. Apelações não providas. (TJ-DF - APC: 20100111516778 DF 

0049272-42.2010.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 

26/11/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

16/12/2014 . Pág.: 181) DA PROVA PERICIAL. Rejeito a preliminar de 

incompetência deste Juízo arguida pela empresa reclamada, por entender 

não haver necessidade de produção de prova pericial no presente caso. 

DA DECADÊNCIA. Não assiste razão, uma vez que, no caso, não se trata 

de vício de aparente ou de fácil constatação, mas nitidamente de vício 

oculto, o qual, por sua natureza só pode ser conhecido mais tarde. 

Consequentemente, o prazo decadencial inicia-se no momento em que 

ficar evidenciado o defeito (art. 26, §3º, do CDC). Nesse sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, assim como do 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR - VÍCIO DO 

PRODUTO NÃO SANADO PELO FABRICANTE DO PRODUTO - ART. 18 DO 

CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - 

DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - LUCROS CESSANTES - 

INOCORRÊNCIA - RECURSO DE JOÃO BOSCO DE CAMPOS CONHECIDO E 

DESPROVIDO - RECURSO DE NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 

NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA. Se o produto adquirido pelo 

consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e 

não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou 

fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos 

danos materiais e morais causados ao consumidor. Deve ser mantido o 

valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade 

reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (Recurso Cível 

Inominado nº 1032/2011, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais/MT, Rel. Sebastião de Arruda Almeida. j. 30.06.2011, unânime, 

DJe 04.07.2011). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PREPARO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. FALTA 

DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com 

a jurisprudência desta Corte, incide o prazo decadencial do art. 26, § 3º, 

do CDC nas ações de indenização em que se busca a reparação por vício 

oculto do produto (no caso, automóvel). Precedentes. 2. Agravo 

regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 590.112/SC (2014/0253191-2), 4ª Turma do STJ, Rel. 

Luis Felipe Salomão. j. 10.02.2015, DJe 19.02.2015). DO MÉRITO. Cabe 

destacar que o simples acionamento da assistência técnica com 

reiterados consertos, se presta a demonstrar a existência dos vícios do 

produto. Vale ressaltar que, o reclamante buscou solução administrativa 

por intermédio do PROCON local, sem êxito, bem como nas mensagens e 

imagens encaminhadas demonstram o atendimento técnico pelas 

reclamadas e o visível vício do produto ao assar os pães de forma 

desigual, o que não fora solucionado (id.1475606). Diante disso, tem-se 

que o reclamante demonstrou satisfatoriamente a existência de vício no 

produto, corroborado pela oitiva das testemunhas Maria do Socorro da 

Silva e Carlos José Gnoatto, não havendo as reclamadas demonstrado o 

contrário, embora com plenas condições de fazê-lo. No tocante à culpa 

exclusiva da reclamada TEDESCO alegada pela reclamada ULTIMAQ, 

estas simplesmente imputam uma à outra a responsabilidade pelos vícios 

do produto, quando, em realidade, respondem solidariamente, nos termos 

do art. 18 do CDC e consoante orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AGRAVO RETIDO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE PARA O 

DESLINDE DO FEITO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. 

INCIDÊNCIA DO CDC. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

E SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E REVENDEDOR. OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR CARACTERIZADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACESSORIEDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. Mostrando-se a prova oral de 

todo desnecessária, não há razão para acolher a alegação de 
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cerceamento de defesa. O julgamento ultra petita não dá ensejo à 

nulidade, cabendo à instância revisora decotar o que excedeu do pedido. 

A prova pericial produzida demonstra que o resultado do evento danoso, 

narrado na inicial, foi provocado pela fratura do componente do motor 

denominado "biela", por fadiga em virtude de inadequação do material da 

peça e/ou do processo fabril. O fabricante é responsável, juntamente com 

o vendedor, por todos os danos causados ao consumidor em virtude do 

vício do produto. A rescisão do contrato de compra e venda implica 

rescisão do contrato acessório de financiamento com pacto adjeto de 

alienação fiduciária em garantia. Havendo condenação, os honorários 

deverão ser arbitrados nos termos do art. 20, § 3º, do CPC, 

observando-se os critérios ali discriminados. (Processo nº 

2008.01.1.009814-3 (646392), 2ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Carmelita 

Brasil. unânime, DJe 18.01.2013).” Constatado o vício, é caso, pois, de 

ressarcimento do valor pago pelo produto, uma vez que a escolha, não se 

verificando a correção do vício no prazo de 30 (trinta) dias, incumbe ao 

consumidor. É a letra do art. 18, §1º, do CDC, sendo certo que o 

reclamante já manifestou sua pretensão na inicial. Em relação aos danos 

morais pretendidos, estou em reconhecer a efetiva ocorrência, porquanto, 

embora produto com defeito seja uma ocorrência corriqueira nas relações 

de consumo, as circunstâncias do fato estão a demonstrar que as 

reclamadas foram negligentes na solução do problema. Com efeito, tem-se 

que o reclamante ajuizou a presente reclamação quase um ano após a 

compra do produto, após ser submetido à privação por longo prazo do uso 

regular do aparelho que adquiriu, com a frustração e a angústia que são 

inerentes à hipótese. Destarte, ainda que em valor módico e quase que 

simbólico, há que se reconhecer a existência do dano moral, pois mesmo 

que se possa considerar de pouca expressão o sofrimento do reclamante, 

deve-se atender ao caráter punitivo-educativo do dano moral, de modo a 

persuadir as reclamadas, empresas de grande porte, a tratar com maior 

respeito e consideração os seus consumidores. Em hipótese fática 

semelhante, a Turma Única Recursal deste Estado reconheceu a 

coexistência dos danos material e moral: AÇÃO INDENIZATÓRIA - DEFEITO 

PRODUTO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO ELETROELETRÔNICO (NOTEBOOK) 

- PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE AFASTADAS - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DESCASO NO ATENDIMENTO - DANOS 

MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - REDUÇÃO DO "QUANTUM" 

INDENIZATÓRIO. 1 - À luz das normas que regem o direito do consumidor, 

a responsabilidade por vício do produto, consoante seu art. 18 do CDC, é 

também do comerciante, porquanto se enquadra no conceito de 

fornecedor previsto no art. 3º do CDC. Assim, não há que se falar em 

ilegitimidade passiva do comerciante, o qual responde solidariamente com 

os demais integrantes da cadeia de consumo. 2 - Afasta-se, também, a 

alegação de decadência do direito de reclamar acerca dos vícios 

constatados, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do 

prazo de garantia contratual. 3 - Pode-se dizer que é até aceitável que, 

por um infortúnio, se adquira um equipamento que apresente problemas 

técnicos, desde que o fornecedor/revendedor cumpra com seu dever de 

sanar o vício, ou, em último caso, proceda à substituição do bem 

defeituoso por outro, mas no mínimo deve viabilizar meios para que o 

problema seja resolvido junto ao fabricante e sem maiores intempéries ao 

Consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos. Situação que 

transcende aos transtornos inerentes ao dia a dia, pois remete o 

consumidor para uma realidade de frustrações e de desestabilização 

psicológica. 4 - A responsabilidade da parte Recorrente é objetiva: 

presentes na sua conduta o dano (impossibilidade da parte Autora fazer 

uso do produto) e, o nexo de causalidade (desídia na solução do defeito), 

emergindo daí o dever da demandada em indenizar a parte Autora. 5 - Na 

fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, 

tentando, sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do 

bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, 

sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Não 

observados na sentença os critérios norteadores para fixação do 

quantum indenizatório a título de dano moral, a mesma deve ser reformada, 

reduzindo-se seu valor para adequá-lo ao caso específico. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (Recurso Cível Inominado nº 1822/2011, 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. 

Yale Sabo Mendes. j. 27.03.2012, unânime, DJe 12.04.2012). Nessa linha, 

considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim 

como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo 

razoável a tal título o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O decote da 

pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como 

preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de condenar 

solidariamente as reclamadas ao pagamento das seguintes parcelas ao 

reclamante: a) a título de danos materiais, o valor de R$7.450,00 (sete mil 

quatrocentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir do desembolso, e acrescidos de juros legais, a partir da data da 

citação (NCPC, art. 240); b) a título de danos morais, o valor de R$5.000,00 

(cinco 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). Não havendo notícia da 

devolução às reclamadas, o produto defeituoso deverá permanecer em 

posse do reclamante pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito 

em julgado, à disposição das reclamadas. 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. 

Isento de honorários advocatícios 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.: 176128 Nr: 6758-96.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. Walter Djones Rapuano, para 

que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais nos presentes 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 163236 Nr: 11116-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TIBURCIO, FLÁVIO JOSÉ HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788, KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O, WALTER DJONES 

RAPUANO - OAB:16505/B

 INTIMAR OS NOBRES ADVOGADOS DRS. WALTER DJONES RAPUANO E 

KLEBER GIOVELLI, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APREENTEM SEUS 

MEMORIAIS FINAIS NOS PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEUS 

ASSISTIDOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 168902 Nr: 2721-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO OTAVIO ANDRADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 Processo nº. 2721-26.2017.811.0040.

Código nº. 168902.

Vistos.

Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; inexistindo 

quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, causas 

excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor instrução; 

havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, também, 
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melhor instrução, recebo-a integralmente.

Conforme requerido pelo MP á fl. 43, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais do denunciado.

Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 

11.719/2008, citem-se e intime-se a acusada, para apresentar defesa 

preliminar no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 396-A do mesmo 

diploma legal.

Desde já designo audiência para o dia 6 de setembro de 2017, às 15:30 

horas, para apresentação da proposta de suspensão condicional do 

processo.

 Intimem-se o acusado para comparecer na audiência designada.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

Sorriso - MT, em 09 de junho de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170662 Nr: 3788-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO ROCHA SILVA, FRANCISCO 

PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, MARCIA RODRIGUES MELO FERREIRA - 

OAB:2.1809-0, Márcia Rodrigues Melo Ferreira - OAB:21809/0, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRCIA 

RODRIGUES MELO FERREIRA, para devolução dos autos nº 

3788-26.2017.811.0040, Protocolo 170662, 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.: 163831 Nr: 11422-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA MESQUITA DE LIMA ALMEIDA, 

TAINARA SALLY REIS PAES, GUILHERME VINICIUS BARBOSA DA SILVA, 

itamar de jesus oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068 B

 Processo: 11422-10.2016.811.0040 (Código: 163831)

VISTO/EM.

Destarte, considerando que nesta data há apenas um Defensor Publico 

Criminal atuante na comarca e, considerando que referido Defensor estará 

realizando audiências na 1.ª Vara Criminal, face a incompatibilidade de 

pauta existente, redesigno a oralidade em comendo para o dia 17/04/2018, 

às 8:30 hs.

 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.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141035 Nr: 354-57.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10.220-MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC e diante das certidões de fls. 

154/155, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos 

autos e requeiram o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104067 Nr: 2873-44.2008.811.0055

 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: Celso Borges de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC e diante da decisão de fl. 357, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados das partes acerca do refazimento dos Cálculos de 

Liquidação pela Contadoria Judicial às fls. 358/361, para se manifestarem 

sobre os cálculos no prazo de 15 dias, valendo o silêncio como 

concordância, oportunidade em que deverão, ainda, pugnarem o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203866 Nr: 17794-61.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Em atendimento ao Art. 530, II da CNGC e diante da petição de fls. 243, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte requerida para que se manifestem acerca 

da referida petição, no prazo de 15 dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 210973 Nr: 2818-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGNALDO DA SILVA, Cpf: 

81820119149, Rg: 105.618-38, Filiação: Francisco Joaquim da Silva e 

Maria Aparecida Gomes Leal, brasileiro(a), casado(a), taxista. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 1.460,31 

(um mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta e um centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 

0037084-0, Agência 2086, Op. 013, Caixa Econômica Federal, em nome de 

Jaiane Santana da Silva, CPF n. 049.168.201-85.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE a parte executada, através de edital, 

nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da parte exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como considerando que houve pedido de 

decreto de prisão civil, abro vista ao Ministério Público.Após, venham-me 

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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 232427 Nr: 21478-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDSDS, RSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLITO SOARES DA SILVA, Cpf: 

09893958474, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do EXECUTADO, acima qualificado, para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 

358,48 (trezentos cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), com 

os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária de N° 0035517-4, op. 13, agência 2086, 

caixa Econômica Federal, em nome de RAYANE SAMYRA COSTA dos 

SANTOS, CPF n° 062.798.011-28, no mesmo prazo, comprovar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista a cota ministerial, INTIME-SE o 

devedor, através de edital, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, no valor de R$ 358,48 (trezentos cinquenta e oito 

reais e quarenta e oito centavos), com os acréscimos legais, bem como as 

parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no prazo legal, 

se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, considerando 

a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para 

querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, venham-me os 

autos conclusos.Expeça-se o necessário. 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, PALOMA DE PAULA 

BAMBIL, digitei.

Tangará da Serra, 26 de fevereiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271026 Nr: 2014-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIA CALZAVARA DA SILVA, LUCIMARA 

APARECIDA DA SILVA, LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA COSTA, 

LUCIANE APARECIDA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, RAFAEL WILLIAN BATISTA - OAB:19793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o presente feito, verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Com efeito, embora não exista exigência legal para constar na inicial a 

relação dos bens, deverá o requerente proceder, quando da petição 

pedindo a abertura do inventário, estimativa dos valores dos bens, 

atribuindo estes ao valor da causa.

 Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e atribua a causa seu 

correto valor, com consequente recolhimento das custas complementares, 

sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

com julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante estabelece o 

art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127343 Nr: 6211-55.2010.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE APARECIDA LEME DE OLIVEIRA, PAULO 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE LEME DE OLIVEIRA, 

GABRIELLE CRISTINA LEME DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLAVIO MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO 

DA SILVA - OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - 

OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a inventariante aportou petitório 

às fls. 561/562, pugnando seja oficiado a Receita Federal para que 

informe a pendência ou débito constante no CPF do de cujus, a fim de 

regularizar a certidão da Fazenda Pública Federal, bem como requer 

autorização judicial para o levantamento de valores para realizar a 

quitação das custas processuais e do ITCD (Imposto de Transmissão 

Causa Mortis e Doação).

Inicialmente, deve-se registrar que cabe ao inventariante promover as 

diligências necessárias, a fim de ensejar o devido andamento processual, 

razão pela qual não merece prosperar o pedido de expedição de ofício 

para a Receita Federal.
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Por outro lado, no que tange a autorização no intuito de efetivar o 

levantamento de valores no intuito de quitação das custas processuais e 

do ITCD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação), entendo 

necessário, primeiramente, a juntada da Guia de informação e apuração 

do imposto de transmissão causa mortis, expedida pela Fazenda Pública 

Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD, além das certidões negativas, 

devidamente atualizadas, das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal.

Posto isso:

I – INDEFIRO o pedido de expedição de ofício para a Receita Federal, 

levando em consideração que cabe ao inventariante promover as 

diligências necessárias a fim de ensejar o devido andamento processual.

II – Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE a inventariante para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, aportem aos autos os seguintes documentos:

a) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual;

b) Certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272189 Nr: 2804-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Manoel Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA 

SILVA - OAB:10111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo 

falecimento de José Roberto Cordeiro proposta por Antonio Manoel 

Cordeiro.1.Defiro os benefícios da justiça gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo.2. No mais, nomeio inventariante o herdeiro 

Antônio Manoel Cordeiro, que prestará o compromisso em 05 (cinco) dias 

(art. 617, parágrafo único do CPC);3. Dentro de 20 (vinte) dias, contados 

da data do compromisso, fará a Inventariante as primeiras declarações 

(CPC, art. 620), devendo juntar aos autos a certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, conforme determina o 

Provimento nº 56/2016 do CNJ;4. Citem-se todos os herdeiros, conforme 

constar nas primeiras declarações para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando-se cópia das mesmas (art. 626, do CPC);5. 

Intimem-se a Fazenda Pública Estadual, que deverá informar no prazo de 

15 (quinze) dias, o valor dos bens descritos nas primeiras declarações 

(CPC, art. 629), o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente, e o testamenteiro, se houver testamento CPC, art. 626);6. 

Concluídas as citações e intimações, abra-se vista dos autos às partes, 

em cartório, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as 

primeiras declarações (CPC, art. 627);7. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, intime-se o inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentar às últimas declarações, o plano de partilha (CPC, art. 653), o 

cálculo do imposto de transmissão “causa mortis”, providenciando o seu 

devido recolhimento, juntando-se aos autos o comprovante de 

pagamento;10. Manifestação das partes (quando houver herdeiros com 

advogado diferente), acerca da partilha, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, 

art. 638);11. Intime-se o inventariante para comprovar, no prazo de 05 

(cinco) dias, as quitações fiscais e apresentar certidão de inexistência de 

dividas, atualizada, junto as Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e 

Federal) (CPC, art. 654)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 161347 Nr: 11887-76.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IV, VDSV, VDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento dos bens 

deixados pela falecida Elizabete Domingas dos Santos Ventura proposta 

por Isaac Ventura.Com a inicial (fls. 05/08) foram juntados documentos 

pessoais do viúvo meeiro, das herdeiras e do de cujus, bem como a 

representação processual do viúvo meeiro e atestado de óbito do de cujus 

(fls. 09/19).A inicial foi recebida às fls. 20 sendo nomeado inventariante o 

Sr. Isaac Ventura, conforme assinatura de Termo de Compromisso (fls. 

22).Foram apresentadas as primeiras declarações (fls. 23/26), com o 

plano de partilha amigável, havendo ainda a juntada dos documentos 

comprovando a propriedade dos bens a serem partilhados (fls. 27/30) bem 

como das representações processuais das herdeiras (fls . 

36/37).Comprovante de isenção do ITCMD (fls. 46/53) com a devida 

autenticidade da isenção conforme comprovante retro.Parecer ministerial 

favorável a partilha dos bens com consequente expedição do formal de 

partilha (fls. 61).Retificação das Primeiras Declarações (fls. 

68/70).Juntada das certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 79/81).Assim vejo que a 

homologação do feito é medida que se impõe.Posto isso, e pelo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 664, do CPC, HOMOLOGO, para 

que produza os devidos e legais efeitos a partilha de fls. 68/70, relativa 

aos bens deixados pela falecida Sra Elizabete Domingas dos Santos 

Ventura, atribuindo a meação ao viúvo meeiro e aos herdeiros os seus 

respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes 

autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Custas 

pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente Formal de Partilha, fornecendo à parte 

interessada as peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do 

CPC.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.: 265833 Nr: 29068-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSP, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 34, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 30070 Nr: 3509-15.2005.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACSS, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VICENTE DA COSTA - 

OAB:12108/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 32, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 120893 Nr: 85-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFU, PRU, SGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 
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CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte 

exequente, bem como seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco), 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, inciso VI).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260773 Nr: 25424-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da 

CNGCJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 49 a seguir transcrita: "Certifico eu Oficial de Justiça abaixo 

assinado que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM Juiz de 

Direito da Segunda Vara Cível e extraído dos autos acima identificado, 

primeiramente, dirigi-me ao endereço mencionado à Rua 50, no bairro 

Jardim Europa, contudo, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR e CITAR ERONDINA 

SOARES DA SILVA NETA pelos motivos que se seguem. Estando à Rua 

50, percorri toda a extensão da rua e observei que o último número da Rua 

no setor E é o n. 240. Mesmo assim, percorri as esquinas das Ruas 11 e 

13 com a Rua 50, pois poderia ser uma casa de esquina. Mas mesmo 

assim, não vi o número 1.819. Observei apenas a existência dos números 

1.808 e 1.813. Tangará da Serra, 23 de março de 2018. Lubia Nunes da a 

- Oficial de Justiça."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261293 Nr: 25850-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI CARLOS DEBORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ANGHINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Certifico, ante o teor da petição de fls. 32 na qual informa que as partes 

não realizaram acordo, que nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 

contestar a ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247433 Nr: 14693-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CHDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da 

CNGCJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 52 a seguir transcrita: "Certifico eu Oficial de Justiça abaixo 

assinado que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM Juiz de 

Direito da Segunda Vara Cível e extraído dos autos acima identificado, 

primeiramente, dirigi-me ao endereço da parte autora, porém, NÃO FOI 

POSSÍVEL INTIMAR CLEITON HENRIQUE DE BRITO. No local, fui informada 

que Cleiton não mora mais por ali, mas que havia parentes dele. Desta 

forma, deixei meu cartão com eles, para que ele entrasse em contato 

comigo. Passado um dia, Cleiton me ligou e disse que havia celebrado em 

acordo com a parte requerida, por meio de seu advogado. Que eles 

haviam ido ao escritório deste e feito um acordo. Informei-o que se tratava 

de uma audiência, mesmo assim ele disse que iria conversar com seu 

patrono nos autos e depois manteria contato. Não manteve.

 Ainda assim fui ao endereço da parte requerida, mas não avistei o 

número informado 139-S. O número menor que vi fora o 147-S já na última 

casa da rua. Liguei no número de telefone informado, mas de igual forma, 

sem êxito. Tangará da Serra, 05 de março de 2018.

 Lubia Nunes da Costa - Oficial de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229464 Nr: 18013-40.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANF, LANF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 62v, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172362 Nr: 13996-29.2014.811.0055

 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: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 215/216, que designo o dia 

18/05/2018 às 15h30, 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 os advogados das partes para que 

compareçam na audiência acompanhado de seus constituintes, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 258843 Nr: 23933-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCSDS, VRDS, EDERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CARDOSO LEANDRO 

ARAUJO - OAB:22979/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 80 e 94/95, que designo o 

dia 11/06/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, 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 
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compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 250483 Nr: 17131-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FREIRE CAVALCANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

comprovante de fls. 43/45, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273968 Nr: 4259-60.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 4ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. T. MENDES E CIA LTDA, GLAUCIA 

TEREZINHA MENDES, JULIANA CRISTYNA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento de três diligências ao 

oficial de justiça, no bairro Centro a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154610 Nr: 3232-18.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA 

LTDA, ADALTO BRASSO ROTO, MOACIR DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

de fls. 199/201, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274498 Nr: 4581-80.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PORTO ALEGRE-RS, FAZENDA PIONEIRA 

EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ACAUAN DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:61022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento de 2 ( duas) diligências ao 

oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274097 Nr: 4337-54.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.JARDIM-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento de 2 ( duas) diligências ao 

oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272718 Nr: 3238-49.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL AGRICOLA LTDA, JDC.VILHENA-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURITA DARTORE, VALDIR MARQUEZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento de 2 ( duas) diligências ao 

oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275216 Nr: 5134-30.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, SANIR HASSIB SERHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR JOSÉ GALLI, ODETE GILSE NATT 

GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:OAB/MT 9137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento de 1 ( uma) diligência ao 

oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275277 Nr: 5200-10.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento de 1 (uma) diligências ao 

oficial de justiça, no bairro Jardim Rio Preto, 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275276 Nr: 5198-40.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento de 1 ( uma ) diligência ao 

oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153593 Nr: 2238-87.2013.811.0055

 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: WALDEMAR PISONI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO PLINIO GREIPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293, 

THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo a advogada Thallyta de 

Oliveira Seifert para dar seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, advertindo-a que, caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274779 Nr: 4824-24.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A, JDC.CANOAS-RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Ricardo Santin - EPP, ANDRE RICARDO 

SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento de 1 (uma) diligência ao 

oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 224634 Nr: 13967-08.2016.811.0055

 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): PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, apesar da parte autora ter acostado ao feito o comprovante 

de pagamento de diligência do oficial de justiça, referido documento não 

veio acompanhado da respectiva guia, a qual é necessária para que a 

Gestora Geral da Comarca possa identificar o pagamento. Desse modo, 

intimo a parte autora para que traga aos autos a guia correspondente ao 

comprovante de fl. 81-verso, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 218125 Nr: 8434-68.2016.811.0055

 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: ROSANA DOS ANJOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Tostes de Castro 

Maia - OAB:63.440-MG

 Certifico que as contrarrazões de fls. 123/129 são tempestivas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 1361-60.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora e intimação, 

intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência ao oficial de justiça, a ser realizada no centro 

desta cidade, a ser depositada em guia própria e expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 180804 Nr: 22763-56.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 Certifico que, apesar de devidamente intimada, a parte requerida não 

providenciou o pagamento dos emolumentos devidos ao Distribuidor, 

limitando-se apenas ao pagamento das custas finais. Desse modo, intimo 

novamente a parte requerida para providenciar o pagamento dos 

emolumentos devidos ao Distribuidor, no importe de R$ 100,45 (cem reais 

e quarenta e cinco centavos), mediante depósito na conta corrente: 

10.4126-6, agência: 1321-8, do Banco do Brasil, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, portador do CPF n.º 238.698.799-04, juntado os 

comprovantes nos autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170185 Nr: 11366-97.2014.811.0055

 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: CAVALLIN TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA, BMB 

MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rezende - 

OAB:144.302 OAB/RJ, Ana Paula Duarte de Carvalho - OAB:107.848 

OAB/RJ, João Paulo Moreschi - OAB:11686, Ricardo Turbino Neves 

- OAB:12.454

 Certifico que, a advogada Estela Redivo da Costa levou os presentes 

autos com carga com vista e até a presente data não providenciou a sua 
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devolução. Sendo assim, considerando que a intimação datada de 20/3/18 

foi dirigida para ambas as partes, devendo ter sido realizada carga rápida 

dos autos à advogada, impulsiono os presentes autos e intimo-a para que 

devolva o processo no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da 

CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165017 Nr: 3380-92.2014.811.0055

 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: WILSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI ANTONIOLLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 165017.

 Vistos,

 Em atenção ao pedido de fls. 54 realizei busca do endereço da parte 

requerida junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, determino seja realizada a citação da parte requerida nos 

seguintes endereços: Rua Jaciara nº 148, Jardim Gloria II, Várzea 

Grande-MT e Rua Rondonópolis, nº 580, Jardim Gloria II, Várzea 

Grande-MT, sendo que este último, apesar de já expedida carta precatória 

anteriormente, não restou demonstrado que não seja o endereço da 

requerida.

Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo da META 2 

do CNJ.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275459 Nr: 5355-13.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, JOSE LUIS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Autos nº: 275459.

Vistos,

Inicialmente, oficie-se o Juízo Deprecante para informar acerca da 

eventual petição inicial, contestação e réplica.

Após, cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 17 de abril 

de 2018, às 17:30min (MT), para colheita do(s) depoimento(s) 

deprecado(s).

Considerando o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo Civil, 

que não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275459 Nr: 5355-13.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, JOSE LUIS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 12, O REQUERIDO 

não comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e 

contadoria no valor de R$ 41,40 (quarenta e um reais e quarenta 

centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do 

BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo-o para regularizar 

referida pendência, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não 

havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será 

devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256987 Nr: 22276-81.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDMEL, ICDRL, MDCRCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória dos requeridos, 

intimo a requerida Mariana da Cruz Rodrigues Carvalho Strapasson, 

através de seu advogado, acerca da decisão proferida na data de 

26/3/2018, conforme a seguir (parcialmente transcrita): " 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."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272581 Nr: 3106-89.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SINOP-MT, ANA FLORA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GRANJA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:9687 -MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MÁRCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl.18, no prazo de 05 

(cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259447 Nr: 24367-47.2017.811.0055

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 
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IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HACHEM - OAB:OAB-PR 

11347, REINALDO EMILIO AMADEU HACHEM - OAB:20185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.105,00 (mil cento e cinco reais), 

referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça 

MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, 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 Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57713 Nr: 7196-63.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONE DA MOTTA LAMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO, ELIANE 

MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440/MT, ZENILDA PAIDA - OAB:17404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o executado (os) 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196789 Nr: 12266-46.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP 35ª VARA CIVEL, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, JOSÉ HENRIQUE 

CARDOSO ABRAHÃO, ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, 

FRANKLIN DIAS MARCIAL, APARECIDO DE LIRA RAMOS, VALTENIR 

JOÃO RIGON, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, DILIAN COSTA 

OLIVEIRA RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:322.674/SP, OSMAR ARCIDO MAGGIONI - OAB:1012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079-MT, PEDRO 

MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT, ROGERIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:MT-6183, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 367,40 (trezentos e sessenta e 

sete reais e quarenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça DIOGO LUIZ MAZZUTTI, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

REGIANE GOMES DE SOUZA

TÉCNICA JUDICIÁRIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263141 Nr: 27056-64.2017.811.0055

 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: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDMA MARIA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 263141.

Vistos,

 Indefiro o pedido formulado pela parte autora na audiência de conciliação 

(fls. 25), vez que não existe segurança jurídica para tal modalidade de 

citação.

Por conseguinte, diante da certidão de fls. 27v, intime-se a parte autora 

para que indique o endereço da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 191033 Nr: 7549-88.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ e tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de 

fls.10, a qual determinou o cumprimento do disposto no art. 85§13º do 

CPC, intimo a parte embargada para que requeira o que de direito, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 55199 Nr: 4753-42.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO CANDIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que no cálculo de fls. 262 

não constam os valores pormenorizados (correspondente a correção 

monetária e correspondente aos juros)referente aos honorários 

sucumbenciais, ocorre que, o sistema e-PrecWeb exige a aludida 

informação quando da expedição da RPV, diante disso, intimo a parte 

exequente para que decline o montante pormenorizado dos honorários de 

sucumbência, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 191525 Nr: 7910-08.2015.811.0055

 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: JOSÉ JUNIOR PIMENTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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 José Junior Pimenta de Souza 

em face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão 

dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, 

atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede 

de liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 
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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, ainda, 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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205784 Nr: 19420-18.2015.811.0055

 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 AUGUSTO THOMAZ DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 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 OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA DE DIFERENÇA 

NOS VENCIMENTOS proposta por José Augusto Thomaz Dantas em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. 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, ainda, 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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 207071 Nr: 20649-13.2015.811.0055

 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: ELIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/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 Elio Pereira em face do Município 

de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos vencimentos da 

parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente ao pagamento 

das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, 

acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, observando-se o percentual eventualmente aquilatado na 

alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo necessário, o 

requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de servidores 

paradigmas. 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, ainda, 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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206581 Nr: 20120-91.2015.811.0055

 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: RENALDO SALLES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/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 Renaldo Salles da Silva em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. 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, ainda, 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 
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Serra/MT, 02 abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206584 Nr: 20126-98.2015.811.0055

 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: PEDRO DIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391/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 DE 

COBRANÇA C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

Pedro Dias Rodrigues em face do Município de Tangará da Serra, para 

condenar este à revisão dos vencimentos da parte autora, respeitada a 

prescrição quinquenal, atinente ao pagamento das diferenças resultantes 

da conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem 

remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, o requerido poderá ser utilizados 

cálculos de conversão de servidores paradigmas. 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, ainda, 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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206735 Nr: 20318-31.2015.811.0055

 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: MARGARIDA DE PAULA ZANELATTI

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por Margarida de Paula Zanelatti em face do 

Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. 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, ainda, 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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 189363 Nr: 6167-60.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA DO CATO KOEHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/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 Tania Maria do Canto Koehler em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. 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, ainda, 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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206823 Nr: 20424-90.2015.811.0055

 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: STELAMIRA FRANCO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/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 Stelamira Franco Pedroso em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 
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para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. 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, ainda, 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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206737 Nr: 20322-68.2015.811.0055

 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: NEUZA NETO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 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 OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA DE DIFERENÇA 

NOS VENCIMENTOS proposta por Neuza Neto de Souza em face do 

Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. 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, ainda, 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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 207003 Nr: 20558-20.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/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 Rita de Cácia Silva Baptista em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. 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, ainda, 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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206711 Nr: 20271-57.2015.811.0055

 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: HUGO RICIERE BARBOSA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/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 Hugo Riciere Barbosa Zanatta 

em face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão 

dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, 

atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede 

de liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. 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, ainda, 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 
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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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205034 Nr: 18771-53.2015.811.0055

 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: CARLOS DE SOUZA PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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 Carlos de Souza Pedrosa em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. 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, ainda, 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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206024 Nr: 19586-50.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA QUIRINA HONORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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 Dalva Quirina Honorato em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. 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, ainda, 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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205871 Nr: 19523-25.2015.811.0055

 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: SOLANGE BERNADETE CIOTTI

 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 SOLANGE BERNARDETE CIOTTI 

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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 199840 Nr: 14691-46.2015.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

 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 CARLOS EDUARDO DO 

NASCIMENTO 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, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131711 Nr: 1480-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDO PEDRO DESSHESSEL

 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 1480-79.2011 (Cód. 131711)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Entrementes, ante a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o 

qual trouxe inovações concernentes aos requisitos da petição de 

cumprimento de sentença, determino a parte requerente que retifique o 

petitório fls. 145/149, observando os termos do inciso II ao VI do artigo 534 

NCPC, especificamente o que atine o demonstrativo discriminado do 

crédito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º 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.: 155076 Nr: 3688-65.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SALOMAO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137354 Nr: 7720-84.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINO PEDRO ZEMBRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142154 Nr: 1525-49.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLINA DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1525-49.2012 (Cód. 142154)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, o presente passará a se processar como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino sejam efetuadas as 

anotações e retificações de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Na sequência, verifico que há acordo homologado pelo TRF da 1ª Região, 

razão pela qual determino que se cumpra as disposições insertas no 

artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, observando-se a 

planilha de fl. 130.

 Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 231051 Nr: 19622-58.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALENTIM BERTHOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a interposição de exceção de pré-executividade de fls. 

retro, que nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

exequente a manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 268801 Nr: 32457-44.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ENSINO TECNICO PIRAMIDES - CETP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Certifico, ante a interposição de exceção de pré-executividade de fls. 

retro, que nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

exequente a manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 213424 Nr: 4832-69.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LEONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 VISTOS, ETC.

Analisando a peça de ingresso, vislumbro que quando de sua interposição 

já se encontrava em vigor o Novo Código de Processo Civil, de maneira 

que a peça processual cabível para rebater o cumprimento de sentença 

seria a impugnação, conforme a novel sistemática legal, a qual se 

processa nos mesmos autos do cumprimento de sentença.

Desta feita, determino seja CANCELADA a distribuição do presente, 

devendo ser encartadas todas as peças que instruem este feito ao bojo 

do processo principal.

Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 5 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.: 138086 Nr: 8476-93.2011.811.0055

 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: GERALDINA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakeline Aparecida Wainer - 

OAB:24054, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245813 Nr: 13394-33.2017.811.0055

 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 BARBOSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÒES S/C 

LTDA, MARTINHO RODRIGUES CHAVES, ADEVAIR RODRIGUES CUNHA, 

MARLENE PEREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Intimação das partes da audiência designada na Carta Precatória de n. 

27369-67.2017.811.004 - código 1269099, no dia 03/04/2018, as 17:00 

horas no edifício do fórum de Cuiabá-Desembargador Jose Vidal Decima 

Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267546 Nr: 30327-81.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADÃO NAITZEL, ROSA MONICA BRITO NAITZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DUARTE SOBRINHO, ARACI MENDES 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA INTIMAÇÃO DA PARTE para efetuar o 

depósito do valor correspondente a condução do oficial de justiça para 

cumprimento do mandado de citação na localidade denominada Estrada da 

Pedreira, Córrego da Figueira, zona rural desta Comarca, 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, bem como, para RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA expedida 

para a Comarca de Campo Novo do Parecis-MT após comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, para efetuar constatação no imóvel. 

Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264141 Nr: 27787-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MORGANA BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS QUANTO AO TEOR DA PETIÇAO DA PARTE AUTORA 

ACOSTADA AS FLS.840//842,NO PRAZO LEGAL
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262954 Nr: 26930-14.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, Kessila Rodrigues Lopes - OAB:19952O

 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.: 254151 Nr: 19962-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de sinop-MT, para CITAÇÃO, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136955 Nr: 7249-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, JADIR AGNALDO PFITSCHER, PEDRO 

JORDANI, CARLOS PERINI, IVANEZ GARBUGIO, ANTONIO DILCEU 

GUZATTI, ELEONOR OGLIARI, LEIA LEITE, BALTAZAR ZILIO, ESPOLIO DE 

SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, ANA PAULA MARQUES ANDRADE - 

OAB:17098, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - 

OAB:153.282, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, 

MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARCOS ANTONIO 

DE MELLO - OAB:11.295, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Vistos,

Intime-se o patrono do Espólio para que apresente cópia do termo de 

inventariante.

Outrossim, considerando-se que não se mostra viável a homologação de 

proposta de parcelamente fora do prazo previsto no artigo 916 do CPC, 

sem expressa anuência do exequente, determino a remessa dos autos ao 

contador para que proceda a amortização dos pagamentos realizados, na 

data de sua consignação, atentando-se o contador para a aplicação dos 

juros de mora contratual após o recálculo da divida (fls. 347/350).

Apresentando o saldo remanescente e considerando-se que o executado 

realizou depósitos substânciais, oportunize-se ao mesmo o pagamento 

voluntário do débito apurado, oportunizando-se a manifestação do 

exequente quanto a extinção da presente execução pelo pagamento, 

devendo o mesmo inclusive apresentar informações bancárias para o 

levantamento dos valores já consignados, que devem ser vinculados ao 

presente feito.

Intimem-se. Cumpra-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134922 Nr: 5048-06.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

no Endereço KM 05, -1, ZONA RURAL DE TANGARA DA SERRA-MT, 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.: 273706 Nr: 4038-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO LOPES RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA 

NOVELLO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

de Genesio Lopes Ribeiro, brasileiro, casado, agricultor, filho de Benedita 

Camargo Ribeiro, nascido aos 06/10/1961, Identidade n. 8991574 SSP/SP, 

CPF 013.865.998-24, com endereço na Rua 5-A, nº 50, Parque das 

Mansões, Jardim Tanaka, Tangará da Serra/MT; José Armando Argenta, 

brasileiro, casado, agricultor, nascido aos 16.03.1950, Identidade n. 

5006022452 SSP/RS, CPF 030.935.570-20, Rua 05-A, Nº 50, Parque das 

Mansões, Jardim Tanaka, Tangará da Serra/MT; Neiva Novello Argenta, 

brasileira, casada, agricultora, filha de Dorilde Maria Novello, nascida aos 

02/04/1956, Identidade n. 7006044346 SSP/RS, CPF n. 653.731.030-04, 

Rua 05-A, Nº 50, Parque das Mansões, Jardim Tanaka, Tangará da 

Serra/MT;Rodrigo Caletti Deon, brasileiro, casado, agricultor, nascido aos 

16/10/1973, Identidade 3051197303 SJS/RS, CPF 706.704.390-53, com 

endereço na Rua João do Prado Arantes, n. 340, Centro, Tangará da 

Serra/MT; Rubia Argenta Deon, brasileira, casada, agricultora, filha de 

Neiva Novello Argenta, nascida aos 16/12/1979, Identidade n. 1069933347 

SJS/RS e CPF 969.307.050-04, Endereço Rua João do Prado Arantes, 

N.340, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT 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 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, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI 
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DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O

 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.: 142535 Nr: 1955-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos,

Ante a ausência de impugnação proceda-se o levantamento dos valores 

bloqueados em favor do exequente.

No que tange aos valores intempestivamente depositados voluntariamente 

pelo executado, proceda-se a restituição a instituição financeira.

Levantados os valores bloqueados e depositados nos termos desta 

decisão e não sendo apresentados novos requerimentos, conclusos para 

extinção da execução pela satisfação do crédito..

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272393 Nr: 2962-18.2018.811.0055

 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: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E 

REPRESENTAÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 25/04/2018, 

AS 13h30min Horas, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ não existe o numero indicado, devendo informar o 

endereço atualizado da referida requerida para fins de proceder a citação 

e intimação da mesma para a audiência, informando nos autos com 

urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174244 Nr: 16103-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

16103-46.2014.811.0055 - 174244 ESPÉCIE: Execução de Título 

Extrajudicial

PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA e 

TANGARÁ SHOPPING CENTER PARTE EXECUTADA: CARLA DOS 

SANTOS ME CITANDO(A, S): Carla dos Santos Me, Cpf 041.110.861-10, 

Rg 2297501-2. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/08/2014 VALOR 

DA CAUSA: R$ 19.029,78 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte Executada, 

acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, PAGAR a dívida, sob pena de PENHORA E 

AVALIAÇÃO em bens suficientes para a garantia da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ n. 32.982.654/0001-54 e TANGARÁ SHOPPING CENTER, 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 03.840.330/0001-83 em desfavor 

de CARLA DOS SANTOS - ME, brasileira, empresária, CPF 041.110.861-10 

e RG 2297501-2 SSP/AL, decorrente de débitos de CONDOMÍNIO e 

ALUGUEL, Contrato de Locação Salão de Uso Comercial - SUC nº 69 do 

Tangará Shopping Center no período de 01/12/2013 a 30/11/2014. A 

executada não pagou nenhuma parcela do aluguel convencionado, tendo 

desocupado o Imóvel com cinco alugueres/condomínio em atraso. O valor 

total da dívida é de R$19.029,78. Requer a Citação da parte devedora para 

no prazo de 3 (três) dias pagar a totalidade da dívida com juros de mora 

além da correção monetária plena, custas processuais e honorários 

advocatícios. VALOR DA CAUSA R$19.029,78. DESPACHO: Vistos etc., 

Compulsando aos autos, verifica-se que foram esgotadas as tentativas de 

localização da executada (fls. 66, 98, 108), sendo utilizado todos os 

sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça (fls. 78, 102/103,), 

inclusive pesquisa junto ao Infojud, cujo espelho encontra-se e que 

resultou em endereço em que já fora realizada tentativa de citação (fl. 

104). Dessa forma, nos termo do §3º do artigo 256 do Código de Processo 

Civil, defiro a citação por edital pelo prazo de 20 (vinte) dias, devendo a 

parte autora providenciar o necessário. Tendo em vista que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II, 

do Código de Processo Civil, autorizo a publicação do edital de citação em 

jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo 

dispositivo legal. Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da 

citação e de apresentação da resposta ou pagamento sem providência 

pelo demandado, fica desde logo nomeado curador daquele a Defensoria 

Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, para apresentação das defesas. Às 

providências. Tangará da Serra - MT, 2 de abril de 2018. Elenice de Lima 

Soares - Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273832 Nr: 4147-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

ao qual será acrescido a importância referente a respectiva tarifa 

bancária, 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.: 250738 Nr: 17333-21.2017.811.0055

 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: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS 

SANTOS MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 
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OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

dos requeridos, 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.: 274263 Nr: 4442-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDESPE EMPRESA DE CONTABILIDADE S/S 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de São Jose do Rio Preto-SP, para 

citação, bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 51704 Nr: 1657-19.2006.811.0055

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, CYNTHIA DURANTE - OAB:10282/MT, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:DEFENSORA

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor relativo 

à condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

avaliação no endereço Av. Brasil, 1200 E, jardim Europa Tangara da Serra, 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligencia 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.: 257728 Nr: 22953-14.2017.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO PEREIRA VALDAMERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão, no bairro Cidade Alta, ao qual será acrescido a 

importância referente a respectiva tarifa bancária, cujo depósito será 

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.: 163837 Nr: 1242-55.2014.811.0055

 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: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. HENDGES DA SILVA EPP, ALINE 

CRISTINA HENDGES DA SILVA, FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP, JEAN COLIN TALAVERA - OAB:230741/SP, 

RENATA CRISTINA TAVERNARO BRESCIANI - OAB:OAB/SP 316.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS NO PRAZO DE 15 DIAS, QUANTO A NÃO CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA ALINE CRISTINA HENDGES DA SILVA, POIS FOI FEITO 

A CITAÇÃO NOS ENDEREÇOS OBTIDOS ATRAVES DO SISTEMA 

CONVENIADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SENDO TODOS 

INFRUTIFEROS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272499 Nr: 3042-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIZZI, DINORVAN RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Brasnoste-MT para citação, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194842 Nr: 10740-44.2015.811.0055

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RONIE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Sorriso-MT para, citação devendo, 

no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, bem 

como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, comprovar em 

30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273957 Nr: 4255-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR BERTA, ZUBEIDE BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor relativo 

à condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

no Jardim Cidade Alta Tangara da Serra-MT, cujo depósito será efetuado 

por meio de Guia de diligencia 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
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 206206 Nr: 19850-67.2015.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE LIBORIO GUIDINHO

 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 retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Campo Novo do Parecis-MT para 

penhora, avaliação e hasta pública, devendo, no ato da retirada, 

comprovar o pagamento das custas judiciais, bem como, instruí-la com as 

peças necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua 

distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243290 Nr: 11381-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca Canarana -MT para citação, devendo, 

no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, bem 

como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, comprovar em 

30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20259 Nr: 3562-98.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAR MÁRIO FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SEVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MG44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILÁRIO ANTONIO FANTINEL 

JÚNIOR - OAB:OAB-PR 41.247, JOÃO PAULO MIOTTO AIRES - 

OAB:OAB/PR 48.097

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Campo Novo do Parecis-MT para 

penhora e avaliação, devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento 

das custas judiciais, bem como, instruí-la com as peças necessárias, e 

após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13274 Nr: 2242-81.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 

10.129

 intimação dos advogados das partes do calculo do contador judicial 

acostado as fls. 893-895, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257300 Nr: 22531-39.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV da CRFB/88, determino o 

recolhimento das custas e despesas processuais necessárias à 

distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 35, inciso VII, 

da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sob pena de indeferimento da 

inicial, para que assim processem-se os autos em seus ulteriores 

termos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274644 Nr: 4700-41.2018.811.0055

 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: VANDERLEI SERGIO MAIESKI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECON CONTABILIDADE E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL, SADI CARLOS DEBORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

In casu, pretende o requerente que lhe seja concedido o benefícios da 

gratuidade da justiça, sob o pretexto de que no momento não tem 

condições de arcar com as custas processuais, juntando aos autos 

atestado de hipossuficiência assinado pela pessoa física que lhe 

representa.

Todavia, tem sido entendimento recorrente nos tribunais pátrios que o 

benefício gratuidade somente pode ser deferido às pessoas jurídicas, 

desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos 

financeiros do processo, situação que não se verifica nos autos, sendo 

inclusive, juntado atestado de hipossuficiência em nome do representante 

legal.

Assim, considerando-se a natureza da demanda e a necessidade de se 

comprovar de forma verossímil a hipossuficiência alegada, deverá o autor 

comprovar, que não possui condições e arcar com as custas, as 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em 

razão do pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação. 

Deverá também adequar os pedidos à causa de pedir descritos na 

fundamentação da peça exordial, sob pena de indeferimento.

Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar as 

irregularidades constatadas, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo sem cumprimento pela autora, intime-se aquela 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir as faltas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275442 Nr: 5349-06.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pelo executado Claudinei 

Ramos da Silva, sem efeito suspensivo.Determino a intimação do 

embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como 

preceituam os artigos 920, inciso I e 431 do Código de Processo 
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Civil.Cumpra-se. Após, encaminhe os autos conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 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.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao presente feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

suspensão dos autos, nos termos do art. 921 do CPC.

Com manifestação, voltem-me para apreciação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181534 Nr: 23655-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BASILE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123

 INTIMAÇÃO DO AUTOR para efetuar no prazo legal, o deposito referente 

à diligência do oficial de justiça no valor R$ 36,74 (trinta e seis reais e 

setenta e quatro centavos) através de guia de diligência emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, para cumprimento do mandado de avaliação, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado, bem como efetuar a retirada do termo de 

penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181534 Nr: 23655-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BASILE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o termo de 

penhora expedido nos autos as folhas 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174244 Nr: 16103-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para retirar o edital e providenciar a 

publicação e comprovação nos autos, no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140610 Nr: 11186-86.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Ferreira Celestino 

Barboza - OAB:21709/O

 Auto de nº 11186-86.2011 – Cód. 140610

VISTOS.

Trata-se Ação Penal ajuizada em desfavor de Ozenildo Soares Rosa, em 

razão da prática dos crimes descritos no artigos 217-A, caput, do Código 

Penal por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) com a 

incidência da Lei 8.072/90, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra.

O acusado não foi encontrado para citação pessoal, motivo pelo qual se 

procedeu com a sua citação por edital, sendo decretada a sua prisão 

preventiva posteriormente.

Houve pedido pela revogação da sua prisão preventiva, alegando que o 

réu possui endereço fixo, bem como trabalho lícito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi pelo indeferimento do 

pedido, tendo em vista que o réu se evadiu do distrito da culpa, o que 

demonstraria a necessidade de se assegura a aplicação da lei penal.

É o relato. Decido.

Inicialmente, não é demais asserir que a prisão em qualquer de suas 

modalidades é a exceção, cabível quando somente presentes os 

requisitos e fundamentos que autorizam a prisão preventiva.

No caso sub judice o réu está sendo processado por ter cometido, em 

tese, os delitos estupro de vulnerável.

Desta feita, para análise da necessidade ou não da manutenção da prisão 

preventiva. A decisão que mantém a prisão do autuado ou impõe alguma 

das medidas cautelares (art. 282, CPP), deve ser pautada em critérios de 

necessidade e adequação.

Portanto, in casu, não vislumbro a necessidade da manutenção da 

custódia do réu.

Neste contexto a ordem pública não sofrerá reflexo com a liberdade do 

acusado eis que, compulsando os autos, nota-se que não há indícios de 

que em liberdade venha oferecer risco à ordem pública ou à instrução 

criminal, ou seja, inexiste o denominado periculum in libertate.

 Por conseguinte, importante evidenciar que embora a acusado ter se 

evadido do distrito da culpa, verifica-se que o mesmo é primário, juntou 

endereço fixo e possui vínculo empregatício, motivo pelo qual somente se 

pode negar a liberdade provisória se demonstrados os requisitos do art. 

312 do CPP, ou seja, se efetivamente caracterizada a necessidade da 

prisão e a sua urgência.

 A prisão preventiva, medida de natureza cautelar, rege-se pelo princípio 

da necessidade pois viola o estado de liberdade de uma pessoa que ainda 

não foi julgada e que tem a seu favor a presunção constitucional de 

inocência.

A prisão cautelar foi decretada tão somente porque o réu não foi 

encontrado para ser citado. Ato inclusive já efetivado por meio de edital. 

Atualmente a legislação autoriza a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão, a qual, o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

poderá aplicar, revogar ou substituir conforme as razões que justifiquem.

Face ao exposto, e por tudo mais que restou evidenciado nos autos, 

REVOGO a prisão preventiva decretada nos autos e concedo ao réu 

OZENILDO SOARES ROSA o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA nos 

termos do art. 316, do CPP, mediante termo de compromisso para 

comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de 

restabelecimento do decreto de prisão. (art. 312, parágrafo único c/c art. 

282, §4º do CPP).

Desde já, imponho como medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do 

CPP), até o deslinde do feito criminal em que o mesmo figura como 

acusado, as seguintes condições a serem obedecidas:

I – Apresentar à autoridade policial documento hábil a comprovar sua 

identidade civil,

 II – não frequentar bares ou lugares nos quais possa se embriagar, 

evitando o cometimento de novos delitos e;

III – não cometer ilícito penal.

IV – Informar endereço de onde poderá ser encontrado.

Proceda-se com a exclusão do mandado de prisão em aberto junto ao 

sistema BNMP, bem como recolham-se os que porventura tiverem sido 

expedidos.

Dando continuidade ao feito, percebo que a audiência designada neste 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 198 de 578



feito, por equívoco, coincidiu com data declarada ponto facultativo, 

conforme Portaria nº 678/2017-PRES,

Assim sendo redesigno a audiência de instrução outrora aprazada para o 

dia 30 de maio de 2018 às 14h00.

Intime-se o Ministério Público para que se manifeste quanto as 

testemunhas não encontradas (fls. 137).

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Tangará da Serra, 26 de março de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177184 Nr: 19271-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO RODRIGUES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, declaro remidos 46 dias, num total de 133 dias 

trabalhados e 12 horas de frequência escolar, descontados da pena de 

reclusão a que foi condenado, para os efeitos legais, na forma do 

parágrafo 3° do artigo 126 da LEP.Foi mencionado pela defesa técnica o 

equívoco do cálculo de pena de fls. 181, o qual remiu 25 (vinte e cinco) 

dias de trabalhados do mês de Novembro de 2015 novamente, sendo que 

esse mês já estava incluso no cálculo de fls. 106, por isso, determino que 

seja retirado do cálculo 8 (oito) dias remidos. Observe a escrivania que, 

pena remida é pena cumprida, e sendo assim o tempo de pena a ser 

descontado em razão da remição deve somar-se à pena cumprida (pena 

cumprida + dias remidos). Como têm decidido os nossos Tribunais Pátrios 

o tempo de pena remido deve ser computado como de pena privativa de 

liberdade cumprida pelo condenado e não simplesmente abatido do total da 

sanção aplicada.Expeça-se ofício ao Centro de Detenção Provisória a fim 

de que informe se há planilhas de estudo ou trabalho do reeducando nos 

meses de Maio e Junho de 2017, e Fevereiro e Março de 

2018.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.Junto nesta oportunidade memorial de 

cálculo atualizado, assim, dê vista dos autos à Defesa e depois ao 

Ministério Público (Resolução nº 113/2010, do CNJ), para 

manifestação.Após, RETORNEM os autos conclusos para homologação do 

cálculo e envio de cópia ao recuperando.Cumpra-se. Às 

providências.Tangará da Serra, 27 de Março de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 197058 Nr: 12478-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSARIA MAURICIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 DIANTE DO EXPOSTO, declaro remidos 51 dias, num total de 102 dias 

trabalhados e 204 horas de frequência escolar, descontados da pena de 

reclusão a que foi condenado, para os efeitos legais, na forma do 

parágrafo 3° do artigo 126 da LEP, ressalto ainda que restam 04 (quatro) 

horas de estudo a serem remidos oportunamente.Observe a escrivania 

que, pena remida é pena cumprida, e sendo assim o tempo de pena a ser 

descontado em razão da remição deve somar-se à pena cumprida (pena 

cumprida + dias remidos). Como têm decidido os nossos Tribunais Pátrios 

o tempo de pena remido deve ser computado como de pena privativa de 

liberdade cumprida pelo condenado e não simplesmente abatido do total da 

sanção aplicada. Junto nesta oportunidade memorial de cálculo de pena, 

incluindo a remição ora declarada. DÊ-SE vista à Defesa e depois ao 

Ministério Público (Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação 

quanto ao novo cálculo.Após, RETORNEM os autos conclusos para 

homologação do cálculo e envio de cópia a recuperanda.Cumpra-se. Às 

providências.Tangará da Serra, 27 de Março de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273975 Nr: 4267-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DIAS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 Autos nº: 4267-37.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 273975.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de maio de 2018, às 14:00 horas para oitiva das 

testemunhas Kivia Kalini Batista de Souza e João Brasil da Silva Filho, que 

deverão ser INTIMADAS a comparecerem, para o fim de serem ouvidas, 

sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 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.: 266979 Nr: 29868-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIEZE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970-0

 Autos nº: 29868-79.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 266979.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de maio de 2018, às 14h40min, para oitiva da 

testemunha IPJC Leonardo Leite Fialho, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 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.: 274660 Nr: 4709-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MAZALOTTI DANGUY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:OAB/MT16.704

 Autos nº: 4709-03.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 274660.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de abril de 2018, às 13hh40min, para oitiva da 

testemunha PM Diego Alves Furquim, que deverá ser REQUISITADA junto 

ao Comando respectivo para comparecer, para o fim de ser ouvida, sob 

as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 23 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 245718 Nr: 13340-67.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PROCOPIO DE LIMA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Indiciado(a): Roberto Procopio de Lima Sanches, Cpf: 

88348539115, Rg: 12651923 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua A, N. 3.348-N, Bairro: Jardim Bela Vista, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:Sendo assim, com espeque no art. 306 do CPC, DETERMINO que 

o representado seja CITADO, para querendo, no prazo de cinco (05) dias, 

contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. 4) Deve 

também, no mesmo ato, ser o representado cientificado da consequência 

disposta no art. 307 do CPC, ou seja, de que em não sendo contestado o 

pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela requerente; caso em que o Juiz decidirá dentro em cinco 

(05) dias, sem que isso surta qualquer efeito na seara do direito penal, 

eventualmente aplicável ao caso em comento.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 13340-67.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 245718.

 Vistos.

1) Atenta aos autos, DEFIRO integralmente a manifestação do Parquet 

acostada às fls. 22, razão pela qual, considerando que o réu não foi 

encontrado no endereço declinado nos autos, nos termos do art. 361, c/c 

art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE o acusado 

Roberto Procopio de Lima Sanches pela via editalícia, consignando-se o 

prazo de quinze (15) dias.

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.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 07 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 221613 Nr: 11370-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO NILTON JACINTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Indiciado(a): Cicero Nilton Jacinto dos Santos, Cpf: 

06241384104, Rg: 25344331 SSP MT Filiação: Jose Cicero Jacinto da Silva 

e Elionay Ventura dos Santos, data de nascimento: 17/11/1997, 

brasileiro(a), natural de India-AL, solteiro(a), garçon, Endereço: Rua 22, 

456-N, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:Sendo assim, com espeque no art. 306 do CPC, DETERMINO que 

o representado seja CITADO, para querendo, no prazo de cinco (05) dias, 

contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. 4) Deve 

também, no mesmo ato, ser o representado cientificado da consequência 

disposta no art. 307 do CPC, ou seja, de que em não sendo contestado o 

pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela requerente; caso em que o Juiz decidirá dentro em cinco 

(05) dias, sem que isso surta qualquer efeito na seara do direito penal, 

eventualmente aplicável ao caso em comento.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 11370-66.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 221613.

 Vistos em correição.

1) Compulsando detidamente os autos, constato que no decisum proferido 

as fls. 08/09, não foi determinada a citação do ofensor para apresentar 

defesa, nos termos do artigo 306 do CPC.

2) Desse modo, este Juízo entende que as medidas de proteção possuem 

natureza autônoma e caráter satisfativo, conforme predomina o atual 

entendimento jurisprudencial, e considerando o que dispõe o art. 13 da Lei 

em comento, penso que no caso devem incidir algumas disposições do 

Código de Processo Civil afetas ao processo cautelar.

3) Sendo assim, com espeque no art. 306 do CPC, DETERMINO que o 

representado seja CITADO, para querendo, no prazo de cinco (05) dias, 

contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir.

4) Deve também, no mesmo ato, ser o representado cientificado da 

consequência disposta no art. 307 do CPC, ou seja, de que em não sendo 

contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela requerente; caso em que o Juiz 

decidirá dentro em cinco (05) dias, sem que isso surta qualquer efeito na 

seara do direito penal, eventualmente aplicável ao caso em comento.

5) Apresentada ou não a defesa, CERTIFIQUE-SE, ABRINDO-SE VISTA 

dos autos ao Ministério Público para manifestação.

6) Após, RETORNEM-ME conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 11 de setembro de 2017.

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.: 159630 Nr: 8763-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, 

ALEX RIBEIRO DE SOUZA, ELTON JOHN NUNES DA SILVA, ELIAS 

LUCHTENBERG, WALTER ANGELO DA SILVA, ROBSON JOEL SAMPAIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Proceder a intimação do advogado subscritor da resposta de fls. 136/138 

para, no prazo de cinco (05) dias, juntar aos autos o imprescindível 

instrumento de procuração, sob as penas da lei.

Vara Especializada dos Juizados Especiais
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUDSON CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/08/2018, às 08h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUDSON CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/08/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000838-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA (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 23/08/2018, às 09h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KLELVIA CRISTINA DA GUIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO 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 23/08/2018, às 09h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

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 23/08/2018, às 09h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

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 23/08/2018, às 10h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE FABRICIA DE OLIVEIRA 02712496175 (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 23/08/2018, às 10h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/08/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR FREITAS DE MEDEIROS (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 29/08/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DOS SANTOS ANDREOTTI (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 29/08/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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AIDO PAVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/08/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE FATIMA ROLING DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/08/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MATIAS BORGES (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 29/08/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/08/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI APARECIDA VIGILATO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS 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 29/08/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Fanaia de Almeida OAB - MT0013320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/08/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000856-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARTINEZ GRAZZIOTIN (REQUERENTE)

BENHUR AUGUSTO BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA DE SOUZA CALDAS (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 29/08/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NOLASCO GUIMARAES (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 08/08/2018, 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: 1000677-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/07/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/07/2018, 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: 1000674-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/07/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/07/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIDY IARA MIRANDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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 18/04/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (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 09/04/2018, ás 13h45min, 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: 8010247-28.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DA SILVA PINTO (REQUERIDO)

MAURICIO DA COSTA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROMIL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS 

LTDA - 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 09/04/2018, 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: 8010296-69.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VEIMAR TORRES SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 09/04/2018, 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: 1000032-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000032-10.2018.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. A autora, devidamente intimada, apresentou manifestação nos 

autos. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. 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 inscrição indevida no cadastro 

de inadimplentes (conforme precedentes do Superior Tribunal de 
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Justiça[1]). 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, conheço, porém JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 26 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, 26 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] RECURSO 

ESPECIAL. DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. TÍTULO 

QUITADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU 

REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MATERIAL. MÚTUO. 

NEGÓCIO FRUSTRADO. VALOR OBJETO DO CONTRATO NÃO 

APERFEIÇOADO. RESSARCIMENTO. EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 

DANO EMERGENTE. INEXISTÊNCIA. 1. A inscrição ou manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme 

jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos. Precedentes. [...] (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 

10/04/2017) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI NOGUEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (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 09/04/2018, 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: 1000274-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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 09/04/2018, ás 15h45min, 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: 1000275-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 09/04/2018, 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: 1000276-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO HENRIQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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 09/04/2018, 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: 1000418-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RIBEIRO LAURENCO (REQUERENTE)
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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 24/04/2018, ás 13h45min, 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: 1000392-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIVELINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 10/04/2018, 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: 1000392-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIVELINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 23/04/2018, 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: 1000185-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARTINS SALVADOR DA MATA (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 a partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para o dia 16 de Agosto de 2018, ás 09h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 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: 8010163-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA ANTUNES BARBOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que enteder de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

INTIMO parte reclamada para, no prazo legal, se manifestar a que se 

refere o valor depositado no ID 9667179, requerendo o que entender 

cabível.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON TEIXEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-82.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LACY GRIGORIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010612-82.2015.8.11.0055 Exequente: Lacy Grigoria de Lima 

Executado: Município de Tangará da Serra PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte exequente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

10818049). Assim, comprovada a satisfação da obrigação e inexistindo 

requerimentos, na forma determinada pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 

10538882), necessária é a extinção do presente feito. 3. Ante o exposto, 

diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 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, 27 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELIRSON NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 3 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000835-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Após a juntada do parecer técnico do NAT, verifica-se que a 

petição inicial precisa ser emendada. A 1ª Seção do C. Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do REsp 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito 

Gonçalves, que se submete a julgamento pelo sistema de recursos 

repetitivos (art. 1.036 e ss. do CPC) determinou no dia 26.04.2017, com 

fundamento no art. 1.037, II, do CPC, a suspensão de todas as ações 

individuais ou coletivas que tratam sobre a obrigatoriedade de 

fornecimento de medicamentos não contemplados em lista do SUS. 

Conforme o parecer técnico do NAT, esse é o caso dos autos; o 

medicamento/produto não está contemplado na lista do SUS (Portaria nº 

2.982/2009 do Ministério da Saúde). Não há dúvida no sentido de que 

referida suspensão não impede a apreciação de atos urgentes, conforme 

ressalvado pelo próprio relator do recurso acima mencionado, na esteira 

do que prevê o art. 314 do CPC. No entanto, em razão da suspensão 

determinada, para que a medida de urgência seja deferida, é 

imprescindível que o interessado demonstre que efetivamente necessita 

do medicamento/produto com urgência. Nos autos, a parte promovente 

não carreou nenhum documento que indique que há necessidade 

premente na utilização/consumo do medicamento/produto mencionado na 

petição inicial. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente documento idôneo que indique a 

urgência da medida, conforme acima mencionado, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 3 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ OAB - MT0021902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença, com 

pedido de medida de urgência consistente em determinar sumariamente a 

penhora de valores on-line e restrição no sistema RENAJUD. O pedido 

formulado tem natureza de uma verdadeira medida de indisponibilidade de 

bens porque, no fundo, o que o exequente pretende é tornar 

temporariamente indisponível uma parte do dinheiro e do patrimônio 

angariado pelo executado. Nesse sentido, para o acolhimento do pedido 

antes mesmo da regular citação do executado, imprescindível que estejam 

presentes todos os requisitos da medida de urgência almejada, nos termos 

do art. 300 do CPC. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A medida excepcional de 

indisponibilidade de bens, porém, só é admitida quando, efetivamente, 

estiver comprovado que o devedor tenta dilapidar o patrimônio com intuito 

de furtar-se ao cumprimento da obrigação. Sob juízo de cognição sumária 

e da análise dos documentos juntados à inicial, não verifico com a 

segurança necessária que o executado esteja dilapidando seu patrimônio 

com o intuito de prejudicar o exequente. Todas as alegações contidas na 

petição em questão e os documentos que a acompanham, demonstram 

apenas que o executado adquiriu um veículo, sobre o qual o exequente 

tem interesse para satisfação de seu crédito. Isso, no entanto, deve ser 

apurado na fase própria, após a regular penhora e observado o 

procedimento previsto no CPC para o deslinde do requerimento de 
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cumprimento de sentença. O que interessaria para o requerimento do 

exequente seria, como já dito anteriormente, a demonstração de intuito de 

dilapidação patrimonial em prejuízo da execução, situação que não é 

possível concluir com os parcos elementos de prova juntados ao 

requerimento. Após a análise da documentação e oitiva dos áudios 

anexados ao requerimento, não é possível inferir a alardeada intenção do 

executado e dos demais interlocutores em dificultar a garantia da 

execução. Não há, em momento algum, referência no sentido de que será 

realizado negócio simulado para encobrir a venda do veículo ao 

executado. O Sr. Tupã em nenhum momento afirma que isso iria 

acontecer; ele afirma apenas que pretende retomar a posse do veículo, 

tendo em vista que o executado não cumpriu com sua contraprestação no 

contrato. Por outro lado, o fato de ter sido colocado no documento de 

transferência o nome de terceira pessoa não quer dizer, por si só, que o 

executado pretende ocultar bens em prejuízo da execução. Essa é, na 

realidade, uma circunstância absolutamente irrelevante para a penhora, 

uma vez que, por se tratar de bem móvel, este se transfere com a simples 

tradição, não importando em nome de quem o bem esteja junto ao órgão de 

trânsito. De todo modo, a propriedade do bem é uma circunstância que 

deverá ser objeto de análise em momento próprio, após a penhora. 

Ademais, ainda que se partisse do pressuposto de que seria possível 

concluir pela intenção do executado de fraudar a execução, impossível o 

acolhimento do requerimento para “bloqueio” do veículo, tendo em vista 

que o próprio exequente afirma que referido veículo foi adquirido pelo 

proprietário original por meio de contrato com cláusula de alienação 

fiduciária em garantia; e a existência dessa cláusula não permite a 

inserção da restrição pretendida pelo exequente, tendo em vista o que 

estabelece o art. 7º-A do Dec.-Lei n. 911/1969. Enfim, o exequente não 

demonstra satisfatoriamente que está ocorrendo depreciação do 

patrimônio do executado, mas tão somente que ele se esquiva de pagar a 

quantia devida e que eventualmente poderia se desfazer dos seus bens 

para não adimplir a obrigação. Frise-se que não é possível, ainda, nem 

mesmo concluir que o executado esteja se recusando ao pagamento, 

tendo em vista que ainda não foi nem mesmo instado a fazê-lo, já que 

apenas agora está sendo inaugurada a fase de cumprimento de sentença. 

Nesses termos, é altamente temerário deferir a pretendida cautelar de 

indisponibilidade de bens antes da regular citação do executado, uma vez 

que tal medida poderá importar em indevida interferência na esfera de 

interesses patrimoniais das partes. Não verifico, portanto, a presença de 

qualquer dos requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se o indeferimento do 

pedido de tutela de urgência. Deve o exequente, portanto, aguardar o 

regular trâmite processual para ver resguardado o direito que persegue. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens. Indefiro 

também, por ora, o pedido para pesquisa de bens em nome da esposa do 

executado. Embora seja possível, em tese, a investigação de bens em 

nome da esposa do executado para que se permita a penhora da meação 

(diante do regime de bens adotado no matrimônio), isso somente será 

possível na fase própria, após o decurso do prazo sem eventual 

pagamento da obrigação. Indefiro por fim o pedido para que as intimações 

do executado ocorram pelo aplicativo WhatsApp, primeiro porque não há 

nenhuma previsão legal para a providência; segundo porque a intimação 

deverá ocorrer na forma determinada nesta mesma decisão, conforme 

segue abaixo, e que será plenamente eficaz para atender o fim ora 

pretendido. Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do 

Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Por esta razão, INDEFIRO o pedido para 

que seja o executado intimado para o respectivo pagamento, devendo o 

exequente retirar do cálculo o valor dos honorários. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 02 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA DAIANI TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada 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 a 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 
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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, 3 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA DAIANI TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada 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 a 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, 3 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ARTIAGA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada 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 a 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 
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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, 3 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ARTIAGA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada 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 a 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, 3 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELINHO DA SILVA MALAQUIAS (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, 3 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada 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 a 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, 3 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108421 Nr: 3070-82.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que transcorreu “in albis” o prazo para o 

devedor/sucumbente, devidamente intimado através do seu advogado, 

efetuar o pagamento/entrega. Assim sendo, abro vistas ao douto 

procurador para manifestação nos autos no prazo de 10(dez) dias

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000967-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

MILENE REGINA GRISA OAB - PR60228 (ADVOGADO)

MIRCEIA MARIA ELY OAB - MT16141/O (ADVOGADO)

CESAR AUGUSTO SILVEIRA OAB - MT21957-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO ZANOTELLI ZANELLA (RÉU)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000967-80.2018.8.11.0045 

AUTOR: REGIVALDO MOREIRA DA SILVA RÉU: FUNDACAO LUVERDENSE 

DE SAUDE, LUIZ ANTONIO ZANOTELLI ZANELLA 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(s), conforme 

disposto no art. 319, II, CPC. 3. Após, concluso para deliberação. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 16 de Março de 2018. Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000654-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALESSANDRA FONTANELI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000654-22.2018.8.11.0045 

AUTOR: JESSICA ALESSANDRA FONTANELI DA SILVA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC. 2. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

procurador(a), para que em 15 dias, emende a inicial, apontando o 

endereço eletrônico das partes, consoante art. 319, CPC. 3. A praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstra que, a despeito de possível a 

autocomposição, a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar no interior do Estado. 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 ainda 

assim será possível. 4.CITE-SE a parte ré para que, no prazo de trinta (30) 
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dias, apresente resposta escrita, acompanhada de documentos e quesitos 

para perícia e estudo social, se for o caso, advertindo-a dos efeitos 

advindos da revelia, quando e se aplicáveis. 5. Após, manifeste-se a parte 

requerente sobre a contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentado os quesitos para a perícia médica e estudo social, caso 

não o tenha feito na inicial. 6. Ato contínuo, determino a realização de 

estudo social a ser realizado pela Assistente Social vinculada a este juízo, 

devendo o laudo ser apresentado em 20 (vinte) dias. Após cumprido o 

item retro ou o decurso do prazo para tanto, intime-se o profissional ora 

nomeado para designação da data do estudo, o que deverá ser 

imediatamente informado nos autos, visando a intimação prévia das 

partes. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) qual a renda mensal per 

capita da família do(a) periciando(a)? 2) É inferior a ¼ do salário mínimo 

vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ 

do salário mínimo, restou demonstrada a condição de miserabilidade do(a) 

periciando(a), expressa na situação de absoluta carência de recursos 

para a subsistência? 7. Para a realização da prova pericial, nomeio perito 

na pessoa do Dr. Guido V. Céspedes, o qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso. 8. Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da 

nomeação (devendo constar do mandado a(s) advertência(s) dos artigos 

157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, dos quesitos formulados neste ato 

pelo juízo e, nas respectivas oportunidades, pela(s) parte(s) – isto é, 

inicial ou impugnação e contestação –, bem como para que promova o 

agendamento, desde logo, da data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) 

necessário(s) se efetuará(ão). 9. Assinalada data para realização da 

perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, observando-se 

prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos 

atos designados. 10. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no 

prazo de pelo menos 20 (vinte) dias após a realização da perícia. 11. 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 único, da Resolução CJF-RES-2014/00305, de 07 

de Outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. 12. Entregue o laudo, 

manifestem-se as partes em cinco dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. 13. 

Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) A enfermidade é decorrente de 

acidente ? 2) Se sim, há consolidação da(s) lesão(ões)? 3) Há algum tipo 

de sequela decorrente do acidente ? 4) Houve redução da capacidade 

laboral ? 5) Qual o grau de incapacidade para o trabalho: a)- 

definitiva/irreversível? b)- temporária c)- parcial d)- total 6) Se temporária, 

qual a data estimada em que o periciando estará recuperado de sua 

enfermidade? 7) O(a) periciando(a) possui condições de 

autodeterminar-se completamente ou depende de algum auxílio, 

acompanhamento, vigilância ou atenção de outra pessoa para viver com 

dignidade? 8) Essa assistência de outra pessoa da qual necessita o(a) 

periciando(a) deve ser permanente? 10) Qual é a data possível estimada 

em que o(a) periciando(a) estará curado(a) da enfermidade ? 14. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 13 de Março de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001171-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI (AUTOR)

ROSANGELA DE DAVID BORTOLOTTO (AUTOR)

IRAN DE ABREU (AUTOR)

VANIA VARINI DE DAVID PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO RAUL VUADEN (RÉU)

 

Intimação da douta advogada da parte autora, para que junte aos autos, 

guia de preparo de distribuição de carta precatória, a ser distribuida na 

comarca de Peixoto de Azevedo-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 126503 Nr: 3714-88.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSE NILVA DE LIMA FORTES IAUER, GILMAR IAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - OAB:18579-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. GILSE NILVA DE LIMA FORTES IAUER e GILMAR IAUER, qualificados 

nos autos, ofereceram os presentes embargos do devedor contra a 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, também identificada, aduzindo, em 

síntese, serem parte ilegítima para figurarem no pólo passivo da presente 

execução.

É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

 2. O Código de Processo Civil fez dos embargos do devedor um processo 

separado, que se liga ao processo executivo pelos laços da conexão, 

mas que tem curso procedimental à parte. Trata-se de processo de 

conhecimento que tem por objeto sentença constitutiva destinada a 

desfazer, no todo ou em parte, o título executivo, ou anular a execução. 

Objeto imediato dos embargos, portanto, é a tutela jurisdicional por meio de 

sentença constitutiva; e o objeto mediato, o título executivo cuja eficácia é 

atacada ou a relação processual executiva.

 Assim, e em outras palavras, no processo cognitivo incidental forma-se 

relação jurídica processual distinta da existente no processo executivo. 

Logo, o recebimento dos embargos demanda o exame dos pressupostos 

de sua admissibilidade.

 Estabelece o § 1º, do art. 16 da Lei nº 6.830, de 1980 - Lei de Execução 

Fiscal - que não são admissíveis embargos do executado antes de 

garantida a execução. Cuida-se de lei especial que afasta a incidência do 

Código de Processo Civil.

 Analisando os presentes autos e os autos principais (execução fiscal n.º 

2524-90.2016.811.0045 - Cód. 123947), verifico a ausência de umas das 

condições de admissibilidade dos embargos, a saber: garantia prévia da 

execução.

Nesse diapasão, exigindo o art. 16, §1º, da referida legislação especial a 

garantia prévia da execução como condição de admissibilidade dos 

embargos, não se mostra possível deles conhecer quando ausente tal 

pré-requisito, porquanto inquestionável, na espécie, a ausência de 

penhora.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830, 

DE 1980. REJEIÇÃO IN LIMINE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É imprescindível a garantia do juízo para o manejo de embargos do 

devedor contra execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 

6.830, de 1980. 2. Ausente a garantia, os embargos do devedor devem 

ser liminarmente rejeitados. 3. Apelação cível conhecida e provida para 

rejeitar os embargos do devedor. (AC 10775120005274002 MG, Relator 

Caetano Levi Lopes, 2ª Câmara Cível, Publicação 09/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 739-A DO

CPC. 1. O art. 739-A do CPC, que nega aos embargos de devedor, como 

regra, o efeito suspensivo, não é aplicável às execuções fiscais. Em 

primeiro lugar, porque há disposições expressas reconhecendo, ainda 

que indiretamente, o efeito suspensivo aos embargos nessas execuções 

(arts. 19 e 24 da Lei 6.380/80 e art. 53, § 4º da Lei 8.212/91). E, em 

segundo lugar, porque, a mesma Lei 11.362/06 - que acrescentou o art. 

739-A ao CPC (retirando dos embargos, em regra, o efeito suspensivo 

automático) -, também alterou o art. 736 do Código, para retirar desses 

embargos a exigência da prévia garantia de juízo. O legislador, 

evidentemente, associou uma situação à outra, associação que se deu 

também no § 1º do art. 739-A: a outorga de efeito suspensivo supõe, 

entre outros requisitos, "que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes". Ora, ao contrário do que ocorre no CPC, 

no regime da execução fiscal, persiste a norma segundo a qual "não são 

admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução" por 

depósito, fiança ou penhora (art. 16, § 1º da Lei 6.830/80). 2. Recurso 

especial improvido. (REsp 1178883/MG - RE 2010/0021059-6, Relator(a) 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, Dj 20/10/2011, DJe 

25/10/2011, RDDT vol. 196 p. 196)

 3. DISPOSITIVO.

3.1. POSTO ISSO, com base nos artigos 1º e 16, § 1º, ambos da Lei nº 

6.830/1980, rejeito os presentes embargos do devedor, porquanto não 
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garantida a execução e, por corolário, determino o prosseguimento da 

execução em apenso na forma da decisão proferida nesta data.

3.2. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade 

que a norteia, condeno a parte embargante, nas custas e despesas 

processuais. Sem honorários, posto que sequer angularizada a relação 

jurídica processual.

 3.3. Após o trânsito em julgado, autorizo o desentranhamento de 

documentos, mediante cópia nos autos, remetendo-se os presentes ao 

arquivo, com extração de cópia desta e juntada nos autos em apenso.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86418 Nr: 213-34.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA E LIMA, ANA MARIA EBERHARDT 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 Intimação da advogada da parte executada, para que manifeste-se no 

prazo legal, tendo em vista fls. 59/64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108633 Nr: 3181-66.2015.811.0045

 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: JUNIOR BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Intimação da parte autora, para que no prazo legal apresente impugnação 

a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86297 Nr: 94-73.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO ANTONIO LIVI, RIEDI, ALVES E GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS 

DO RIO VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GOMES - 

OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, Alyne Mendonça Costa Lima - OAB:14655/MT

 Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 42730 Nr: 3039-04.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YONE CAMPOS SALES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social, qualificado nos autos, em face de 

Impugnado igualmente qualificado, aduzindo, em síntese, que o título 

judicial é inexistente, em razão de alegada falta de intimação do teor da 

sentença, com remessa dos autos, não havendo, portanto, trânsito em 

julgado. Pugna pela procedência da impugnação e extinção do 

cumprimento de sentença.

 Regularmente intimada, a parte impugnada refutou os argumentos da 

parte impugnante às f. 242/247.

2. É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não merece acolhida a alegação de inexistência de título executivo judicial, 

tampouco ausência de trânsito em julgado da referida decisão.

É que, "in casu", a autarquia ré foi devidamente intimada para comparecer 

em audiência de instrução e julgamento, ato processual em que foi 

prolatada a sentença de mérito recorrida. Se assim é, o prazo para 

interposição de recurso inicia-se com a realização do ato (AIJ), pouco 

importando se as partes estiveram ou não presentes, o que nada modifica 

o início da fluência do prazo recursal (1.003, § 1º do CPC).

 E as razões são simples: é princípio geral do processo civil que aquele 

que é intimado para a audiência e nela não comparece, deve-se presumir 

ciente de todos os atos que nela ocorram, desde que sejam atos típicos da 

audiência realizada. No caso, não tenho dúvida de que a audiência de 

instrução e julgamento realizada tem como ato substancial integrante de 

seu conteúdo a prolação da sentença. Logo, não comparecendo a parte 

ao ato, apesar de devidamente intimada, inicia-se o prazo para o recurso 

no primeiro dia útil imediato à prática dos atos típicos.

Não fosse isso, dispõe o artigo 272, § 8º do CPC que “a parte arguirá a 

nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba 

praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”, o que 

também não foi observado pela parte impugnante/executada.

3. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na impugnação 

ao cumprimento de sentença.

3.1. Por não extinta a execução, a impugnação ao cumprimento de 

sentença tem caráter de incidente processual, descabendo impor-se o 

encargo da verba de patrocínio.

3.2. Isento o impugnante do pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas 

ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas também nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo Estado de 

Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, 

salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda.

3.3. Preclusa a presente decisão, determino que se requisite o pagamento, 

conforme cálculo de f. 235 homologado na presente, por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de 

maio de 2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida 

requisição: a) ser instruída com os seguintes documentos: I – número do 

processo em que se originou o débito, bem como a data em que este foi 

ajuizado; II – natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – 

nome das partes e procuradores; IV – nome e número do CPF dos 

beneficiários, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, 

incapazes, espólios, massa falida, menores e outros; V – natureza do 

crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (RPV ou precatório); 

VI – valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição; VII – 

data-base para efeito de atualização monetária dos valores; VIII – data do 

trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de 

conhecimento; IX – data de preclusão da oposição ao título executivo, 

quando este for certo e líquido, a data em que, após a citação regular do 

devedor, transitou em julgado a decisão ou sentença de liquidação; b) ser 

expedida em duas (02) vias, encaminhando-se a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral 

da Procuradoria Especializada do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, 

inciso III, §§ 1º e 2º, da Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109890 Nr: 3874-50.2015.811.0045

 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: ROSANA BEZERRA GUEDES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimação da parte autora, para no prazo de 05(cinco) dias, especificar 

provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113538 Nr: 5820-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo postulado, qual 

seja até 14/06/2018.

 Após, manifeste-se o autor em dez (10) dias sobre o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106895 Nr: 2254-03.2015.811.0045

 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: DEUSENOR FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:148751

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23335 Nr: 1190-36.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FRANCISCO BAZANA, IVONE MARIA 

BAZANA, FERNANDA MUNARETTO BAZANA, MARCELINO FRANCISCO 

BAZANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 3. Dessa forma, julgo parcialmente procedente a presente impugnação ao 

cumprimento de sentença, para reconhecer o pagamento da parcela 

principal, vencida em 10/03/2015, devendo a execução prosseguir em 

relação à multa de 30% (600 sacas de soja).4. Condeno as executadas 

nas custas processuais relacionadas ao incidente praticado. Embora 

reconhecido o excesso da execução, descabe impor-se o encargo da 

verba de patrocínio, uma vez que foi a própria executada quem deu causa 

ao cumprimento de sentença.5. Para fase de cumprimento de sentença, 

fixo honorários advocatícios de 10%, sobre o crédito fixado nesta 

decisão.6. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, 

satisfazer a obrigação, entregando as coisas dispostas no título, ou o 

equivalente em dinheiro, sob pena de responder por crime de 

desobediência, bem como incidir nas penas por litigância de má-fé (artigo 

536, §3º do CPC).7. Fixo, ainda, multa por dia de atraso no valor 

equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a 30 dias, nos termos 

do artigo 536, §1º c/c 537, ambos do CPC.8. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato a imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de 

bem imóvel ou móvel, consoante artigo 536, §§ 1º e 2º do CPC.9. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86297 Nr: 94-73.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO ANTONIO LIVI, RIEDI, ALVES E GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS 

DO RIO VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GOMES - 

OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, Alyne Mendonça Costa Lima - OAB:14655/MT

 Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença, ajuizado por RIEDI, ALVES & 

GOMES - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, em face de 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE - COOPERLUCAS 

(fl. 267).

2. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”, bem como retifique-se o nome das partes.

3. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o cálculo atualizado do débito.

4. Após, intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 5. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

6. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 7. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91885 Nr: 5775-24.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR, GILBERT 

ROCHA PRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURA MAGIA FESTAS E EVENTOS LTDA ME, 

ANE KARINE CALLAI, JULIANA CALLAI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 Intimação da parte autora:"Com o retorno da deprecata, dê-se vista dos 

autos às partes para a apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, a iniciar-se pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108844 Nr: 3286-43.2015.811.0045

 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: VANESSA GOUVEIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:OAB/DF 513

 Intimação do autor:"ausente qualquer manifestação indicativa de provas a 

produzir, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as 

provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 104514 Nr: 1035-52.2015.811.0045

 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: ALISSON MORAES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A, SERASA EXPERIAN, 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO ( SCPC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Initmação do autor, para que no prazo de 15 dias manifeste-se nos autos, 

tendo em vista a petição de fls. 149/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 18850 Nr: 304-71.2006.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para às providências solicitadas às fls. 195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118736 Nr: 8797-22.2015.811.0045

 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: DIEK JUNIOR REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer 

acerca da informação relacionada à seu endereço residencial, tendo em 

vista que através de consulta (em anexo) restou verificado que o mesmo 

trabalha na empresa Auto Posto Taruma Ltda (CNPJ 03.318.703/0001-50) 

a qual está localizada na cidade de Sinop-MT, fato este relacionado 

diretamente com a competência deste juízo para análise do presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 18229 Nr: 2684-04.2005.811.0045

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOACIR BORGES DE MORAES & CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 19529 Nr: 864-13.2006.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADI CEOLATTO, ALICE CASONATO, ANGELO 

CASONATTO, VALDIR PASSARINI CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO 

CASONATTO, RAQUEL CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304, CARLOS ARAÚZ FILHO - OAB:27171, CARLOS EDUARDO G. 

DE ALMEIDA - OAB:OAB-PR 76169, EDGAR KINDERMANN SPECK - 

OAB:23539, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13.124-B/MT, RAQUEL CASONATTO - OAB:MT/10.798, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:OAB4

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003593-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

Processo n.º 1003593-09.2017.8.11.0045. Intime-se o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente os exames e documentos solicitados 

pelo perito. Após, venham conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000357-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OVIDIO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, 

DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS/MT (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000357-49.2017.811.0045. Tendo em vista o teor da 

certidão retro, determino a expedição de novo ofício ao Cartório de 

Registro Civil da Comarca de Campinápolis/MT, com o objetivo de 

requisitar, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, a remessa de 

informações sobre a eventual existência de registro do óbito do ‘de cujus’, 

registrando-se que o não cumprimento da ordem judicial acarretará em 

responsabilização criminal, sem prejuízo das sanções civis e 

administrativas pertinentes. Com a resposta, abra-se vista ao Ministério 

Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Depois, voltem 

conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001289-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO CEZAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO GUENDA OAB - SP101856 (ADVOGADO)

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1001289-71.2016.8.11.0045. Expeça-se alvará de liberação, 

da quantia em dinheiro depositada no processo, em prol da requerente. 

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação de todos os valores em dinheiro, realizadas através das ordens 

de expedição de alvará, neste processo [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. 

Intime-se o requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001289-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO CEZAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO GUENDA OAB - SP101856 (ADVOGADO)

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1001289-71.2016.8.11.0045. Expeça-se alvará de liberação, 

da quantia em dinheiro depositada no processo, em prol da requerente. 

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação de todos os valores em dinheiro, realizadas através das ordens 

de expedição de alvará, neste processo [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. 

Intime-se o requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001087-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores do Residencial Vida Nova 1ª Etapa (RÉU)

 

Processo n.º 1001087-60.2017.8.11.0045. Considerando-se que o oficial 

de justiça não obteve êxito em identificar todas as pessoas que ocupavam 

irregularmente o bem imóvel, visto que se negaram a identificar-se e 

assinar o mandado judicial (evento n.º 5842948), com fundamento no 

conteúdo do art. 554, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Determino a citação, mediante a expedição de edital dos réus 

não-identificados e terceiros interessados e, também, a publicação do 

edital em jornal de circulação regional, às expensas da requerente, que 

deverá comprovar a publicação no prazo de 20 (vinte) dias. Estabeleço, 

com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo 

de 60 (sessenta) dias. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001771-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDSON ARAUJO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Processo n.º 1001771-19.2016.8.11.0045. Como forma de efetivar os 

comandos da decisão judicial arquivada no evento n.º 10924314, 

Determino a expedição de ofício ao Gerente Executivo do INSS em 

Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, a 

implantação do benefício previdenciário. Proceda-se a intimação da 

autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da 

ordem judicial no prazo mencionado importará no arbitramento de multa. A 

escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a 

requerida, devidamente intimada, apresentou alegações finais. Após, 

venham conclusos para sentença. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001154-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (REQUERENTE)

G. T. D. S. (REQUERENTE)

C. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. D. L. D. R. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo n.º 1001154-59.2016.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Expeça-se mandado judicial, com a finalidade 

de proceder-se a notificação do representante legal da empresa em que o 

executado desempenha atividades laborais para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetive o desconto em folha de pagamento do devedor, 

fazendo consignar, de forma expressa, as especificações e comandos 

registrados na decisão que arbitrou a verba alimentar e que os recursos 

financeiros deverão ser depositados na conta bancária, pertencente à 

representante legal da exequente. Registre-se, igualmente, que o não 

cumprimento da ordem judicial acarretará em responsabilização criminal. 

Cite-se o devedor para que, no prazo de 03 (três) dias, concretize o 

pagamento integral da dívida alimentar, comprove que já o fez ou justifique 
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a impossibilidade de realizar a quitação [art. 528 do Código de Processo 

Civil], sob pena de protesto da decisão judicial e de decretação da prisão 

civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses [art. 528, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. As prestações vencidas durante o trâmite da execução 

serão incluídas no saldo devedor, para fins de quitação [art. 528, § 7.º do 

Código de Processo Civil; Súmula n.º 309 do STJ]. Valor total atualizado do 

débito: R$ 1.754,05 (mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinco 

centavos). Exaurido o prazo para pagamento, intime-se à exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 19 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001154-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (REQUERENTE)

G. T. D. S. (REQUERENTE)

C. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. D. L. D. R. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo n.º 1001154-59.2016.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Expeça-se mandado judicial, com a finalidade 

de proceder-se a notificação do representante legal da empresa em que o 

executado desempenha atividades laborais para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetive o desconto em folha de pagamento do devedor, 

fazendo consignar, de forma expressa, as especificações e comandos 

registrados na decisão que arbitrou a verba alimentar e que os recursos 

financeiros deverão ser depositados na conta bancária, pertencente à 

representante legal da exequente. Registre-se, igualmente, que o não 

cumprimento da ordem judicial acarretará em responsabilização criminal. 

Cite-se o devedor para que, no prazo de 03 (três) dias, concretize o 

pagamento integral da dívida alimentar, comprove que já o fez ou justifique 

a impossibilidade de realizar a quitação [art. 528 do Código de Processo 

Civil], sob pena de protesto da decisão judicial e de decretação da prisão 

civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses [art. 528, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. As prestações vencidas durante o trâmite da execução 

serão incluídas no saldo devedor, para fins de quitação [art. 528, § 7.º do 

Código de Processo Civil; Súmula n.º 309 do STJ]. Valor total atualizado do 

débito: R$ 1.754,05 (mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinco 

centavos). Exaurido o prazo para pagamento, intime-se à exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 19 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001154-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (REQUERENTE)

G. T. D. S. (REQUERENTE)

C. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. D. L. D. R. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo n.º 1001154-59.2016.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Expeça-se mandado judicial, com a finalidade 

de proceder-se a notificação do representante legal da empresa em que o 

executado desempenha atividades laborais para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetive o desconto em folha de pagamento do devedor, 

fazendo consignar, de forma expressa, as especificações e comandos 

registrados na decisão que arbitrou a verba alimentar e que os recursos 

financeiros deverão ser depositados na conta bancária, pertencente à 

representante legal da exequente. Registre-se, igualmente, que o não 

cumprimento da ordem judicial acarretará em responsabilização criminal. 

Cite-se o devedor para que, no prazo de 03 (três) dias, concretize o 

pagamento integral da dívida alimentar, comprove que já o fez ou justifique 

a impossibilidade de realizar a quitação [art. 528 do Código de Processo 

Civil], sob pena de protesto da decisão judicial e de decretação da prisão 

civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses [art. 528, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. As prestações vencidas durante o trâmite da execução 

serão incluídas no saldo devedor, para fins de quitação [art. 528, § 7.º do 

Código de Processo Civil; Súmula n.º 309 do STJ]. Valor total atualizado do 

débito: R$ 1.754,05 (mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinco 

centavos). Exaurido o prazo para pagamento, intime-se à exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 19 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003378-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DOS SANTOS GOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1003378-33.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum. Proceda-se a citação dos requeridos para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, 

CPC/15]. No mesmo ato, intimem-se os requeridos para que, no de 15 

(quinze) dias, apresentem os comprovantes de pagamento descritos no 

item 3 da petição inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos que a requerente pretende comprovar com tal documento [art. 400, 

inciso I do CPC/15]. Concedo ao requerente o benefício da justiça gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002860-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR BATISTA CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002860-43.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum. Proceda-se a citação dos requeridos para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, 

CPC/15]. No mesmo ato, intimem-se os requeridos para que, no de 15 

(quinze) dias, apresentem os comprovantes de pagamento descritos no 

item 3 da petição inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos que a requerente pretende comprovar com tal documento [art. 400, 

inciso I do CPC/15]. Concedo ao requerente o benefício da justiça gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003262-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO KUMMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME (RÉU)
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Processo n.º 1003262-27.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

Determino que se realizem buscas nos sistemas Siel, InfoJud e Renajud, 

visando obter informações a respeito do atual endereço da requerida e do 

representante legal. Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação da 

requerida, registrando-se o referencial de endereço indicado no extrato do 

sistema InfoJud e RenaJud, mediante a expedição de mandado e de carta 

com aviso de recebimento, 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]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo n.º 1000257-94.2017.8.11.0045. Da análise detalhada do 

processo, é possível divisar que a autarquia requerida, devidamente 

citada, deixou de apresentar contestação e que, logo em seguida, foi 

decreta a sua revelia (evento n.º 9522888 e 10082802). Isso significa 

dizer, por via de consequência, que a contestação apresentada (evento 

n.º 11128677 e 11128757) é intempestiva. A requerida pode, entretanto, 

intervir no processo, mas o recebe no estado em que se encontra [art. 

346, parágrafo único do Código de Processo Civil]. Indefiro, portanto, o 

pedido de produção de provas, visto que já proferido o despacho 

saneador e, também, porque não há necessidade de produzir-se outros 

meios de prova. Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o 

prazo de manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, com 

fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 

do Conselho da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito. A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de 

especificar se a ré, devidamente intimada, apresentou manifestação com 

relação ao laudo pericial. Após, venham conclusos para sentença. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

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

Processo Número: 1004727-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. C. D. O. (AUTOR)

G. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. (RÉU)

 

Processo n.º 1004727-71.2017.8.11.0045. Recebo o pedido de emenda da 

petição inicial. Tomando-se em consideração que, devido à natureza da 

ação, não é possível a autocomposição civil, com espeque no conteúdo 

normativo do art. 334, § 4.º do Código de Processo Civil, Deixo de 

determinar a realização da audiência de conciliação. Proceda-se à citação 

dos réus para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação 

[art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de 

recebimento ou do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, 

inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Concedo ao requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

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

Processo Número: 1004727-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. C. D. O. (AUTOR)

G. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. (RÉU)

 

Processo n.º 1004727-71.2017.8.11.0045. Recebo o pedido de emenda da 

petição inicial. Tomando-se em consideração que, devido à natureza da 

ação, não é possível a autocomposição civil, com espeque no conteúdo 

normativo do art. 334, § 4.º do Código de Processo Civil, Deixo de 

determinar a realização da audiência de conciliação. Proceda-se à citação 

dos réus para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação 

[art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de 

recebimento ou do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, 

inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Concedo ao requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001463-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

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:

SORRISO SO PISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

 

Processo n.º 1001463-46.2017.8.11.0045. Proceda-se as alterações nos 

registros do sistema PJe, para o fim de constar a indicação de todos os 

réus, registrados na petição inicial, no polo passivo da lide. Indefiro o 

pedido de realização de penhora prévia ou de arresto de bens dos 

requeridos. É que, para o efeito de concessão da medida cautelar de 

arresto de bens, subsiste a necessidade de que o exequente/autor 

demonstre, de forma segura e objetiva, que o devedor/réu vem 

desenvolvendo atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o 

direito de credores, mediante a alienação ou a tentativa de alienação de 

bens ou ainda a contração ou a tentativa de contração de dívidas 

extraordinárias, para frustrar a execução ou lesar credores, 

pré-requisitos que não se encontram presentes no caso vertente. Na 

hipótese concreta, segundo os informes produzidos no processo, é 

possível divisar que não existe prova concreta que justifique a concessão 

da tutela de urgência de natureza cautelar — até mesmo porque se trata 

de ação monitória, em que ainda não foi constituído de pleno direito o título 

executivo judicial. Intime-se a empresa requerente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento no processo, promovendo a citação 

dos requeridos. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002348-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO HILARIO DALLA RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002348-60.2017.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com o objetivo de atestar se a sentença de mérito proferida, 

transitou em julgado. Após, intime-se o requerente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento no processo. Lucas do Rio 
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Verde/MT, em 19 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003296-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA SEIBERT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1003296-02.2017.8.11.0045. Remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para fins de exame 

da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000663-52.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. M. (RÉU)

 

Processo n.º 1000663-52.2016.8.11.0045. Indefiro o requerimento de 

inclusão da ordem de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão, 

pois esta ferramenta se limita a armazenar e organizar os mandados de 

prisão de natureza criminal, exclusivamente. Considerando-se que a 

não-localização do executado se efetivou, por motivo de natureza 

transitória, Determino que se desentranhe o mandado de prisão, 

encaminhando-o para efetivo cumprimento, atualizando-se o valor da 

dívida segundo os parâmetros da memória de cálculo apresentada pelo 

credor. Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

Determino que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003049-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE APARECIDA DE SOUZA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIR SEBASTIAO SANTIAGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLENIRA DE SOUSA SANTIAGO OAB - RO2006 (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1003049-21.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Divórcio 

formulada por Gisele Aparecida de Souza Santiago contra Ozenir 

Sebastião Santiago, em que, devido à ruptura da vida em comum, pretende 

por fim ao vínculo matrimonial. Foi efetivada a citação do réu e realizada 

audiência de conciliação. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes 

que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. Com o 

advento da Emenda Constitucional n.º 66/2010 ganhou nova redação o § 

6.º do art. 226 da CRFB/88 restando extinta, de forma absoluta, a 

exigência de satisfação de requisitos temporais para a decretação da 

extinção do vínculo matrimonial. Desde 14 de julho de 2010 a proposta 

efetivada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) ganhou 

vigência como norma constitucional, suprimindo o requisito de prévia 

separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 2 (dois) anos. E consoante se extrai do contexto 

informativo encartado nos autos, encontra-se perfeitamente demonstrada 

a extinção da ‘afectio maritatis’, requisito suficiente para que a parte 

requeira a decretação do divórcio perante o Judiciário ou, perante o 

Cartório de Registro Civil, quando inexistirem questões que dependam da 

intervenção estatal. No caso ‘sub judice’, o pedido de divórcio veiculado 

pela requerente e o lapso temporal que marca a ruptura de vida em comum 

do casal, deixam evidente o cumprimento do único requisito exigido pela 

norma supralegal. D’outra banda, no que tange à questão concernente à 

partilha de bens do casal, a guarda dos filhos, direito de visitas e 

alimentos, ao examinar o emaranhado de informações engendradas nos 

autos, depreende-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, com a consequência de que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Dessa forma, honrando os 

princípios razoabilidade, da celeridade e da economia processuais, bem 

como da efetividade do processo, considero que a decretação do divórcio 

é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

vertido na petição inicial, para o fim de: a) Decretar o divórcio do casal 

Gisele Aparecida de Souza Santiago e Ozenir Sebastião Santiago, ‘ex vi’ 

do disposto no art. 226, § 6.º da CRFB/88, alterado pela Emenda 

Constitucional de n.º 66/2010 e, como corolário, Determinar que a cônjuge 

virago volte a utilizar o nome de solteira, qual seja: Gisele Aparecida de 

Souza [art. 1.571, § 2.º do Código Civil de 2002 c/c o art. 25, parágrafo 

único da Lei n.º 6.515/1977]; b) Homologar o acordo firmado entre as 

partes litigantes; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, para o fim de 

resolver o mérito do processo, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Sem custas, dado o beneplácito da assistência 

judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003049-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE APARECIDA DE SOUZA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIR SEBASTIAO SANTIAGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLENIRA DE SOUSA SANTIAGO OAB - RO2006 (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1003049-21.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Divórcio 

formulada por Gisele Aparecida de Souza Santiago contra Ozenir 

Sebastião Santiago, em que, devido à ruptura da vida em comum, pretende 

por fim ao vínculo matrimonial. Foi efetivada a citação do réu e realizada 

audiência de conciliação. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes 

que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. Com o 

advento da Emenda Constitucional n.º 66/2010 ganhou nova redação o § 

6.º do art. 226 da CRFB/88 restando extinta, de forma absoluta, a 

exigência de satisfação de requisitos temporais para a decretação da 

extinção do vínculo matrimonial. Desde 14 de julho de 2010 a proposta 

efetivada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) ganhou 

vigência como norma constitucional, suprimindo o requisito de prévia 

separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 2 (dois) anos. E consoante se extrai do contexto 

informativo encartado nos autos, encontra-se perfeitamente demonstrada 

a extinção da ‘afectio maritatis’, requisito suficiente para que a parte 

requeira a decretação do divórcio perante o Judiciário ou, perante o 

Cartório de Registro Civil, quando inexistirem questões que dependam da 

intervenção estatal. No caso ‘sub judice’, o pedido de divórcio veiculado 

pela requerente e o lapso temporal que marca a ruptura de vida em comum 

do casal, deixam evidente o cumprimento do único requisito exigido pela 

norma supralegal. D’outra banda, no que tange à questão concernente à 

partilha de bens do casal, a guarda dos filhos, direito de visitas e 

alimentos, ao examinar o emaranhado de informações engendradas nos 

autos, depreende-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, com a consequência de que 
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nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Dessa forma, honrando os 

princípios razoabilidade, da celeridade e da economia processuais, bem 

como da efetividade do processo, considero que a decretação do divórcio 

é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

vertido na petição inicial, para o fim de: a) Decretar o divórcio do casal 

Gisele Aparecida de Souza Santiago e Ozenir Sebastião Santiago, ‘ex vi’ 

do disposto no art. 226, § 6.º da CRFB/88, alterado pela Emenda 

Constitucional de n.º 66/2010 e, como corolário, Determinar que a cônjuge 

virago volte a utilizar o nome de solteira, qual seja: Gisele Aparecida de 

Souza [art. 1.571, § 2.º do Código Civil de 2002 c/c o art. 25, parágrafo 

único da Lei n.º 6.515/1977]; b) Homologar o acordo firmado entre as 

partes litigantes; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, para o fim de 

resolver o mérito do processo, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Sem custas, dado o beneplácito da assistência 

judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001723-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOULHOSA & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1001723-60.2016.8.11.0045. Como forma de evitar 

vulneração à regra da vedação à decisão-surpresa [art. 10 do Código de 

Processo Civil], proceda-se à intimação das partes litigantes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem a respeito da possível 

configuração da conexão de ações, entre esta demanda e a ação 

executiva que tramita na Comarca de São Paulo/SP. Após, venham 

conclusos para novo exame. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001723-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOULHOSA & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1001723-60.2016.8.11.0045. Como forma de evitar 

vulneração à regra da vedação à decisão-surpresa [art. 10 do Código de 

Processo Civil], proceda-se à intimação das partes litigantes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem a respeito da possível 

configuração da conexão de ações, entre esta demanda e a ação 

executiva que tramita na Comarca de São Paulo/SP. Após, venham 

conclusos para novo exame. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004393-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO DRESCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004393-37.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004844-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMAR CONSALTER UMBURANAS (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004844-62.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão promovida por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra 

Almar Consalter Umburamas, que objetiva a realização da busca e 

apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É sucinto relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência da parte 

adversa, visto que não ultimada a citação do réu [art. 485, § 4.º do Código 

de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

o requerimento de desistência e, como consequência direta, Julgo Extinto 

o Processo, sem a resolução de seu mérito. Indefiro o pedido de 

desbloqueio do veículo, pois não subsiste decisão judicial impondo a 

inserção de restrição na base de dados do Renavam, com fundamento no 

art. 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969. Custas judiciais liquidadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 20 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005033-40.2017.8.11.0045

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:

ROGERIO JOSE CANTONI (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1005033-40.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão promovida por BV FINANCEIRA S/A CFI contra Rogerio Jose 

Cantoni, que objetiva a realização da busca e apreensão do bem móvel 

alienado fiduciariamente. Vieram os autos conclusos para deliberações. É 

sucinto relatório. Passo a decidir. Impende acentuar, desde logo, que a 

ação merece ser extinta sem o julgamento do mérito, visto que 

caracterizada a ausência de interesse de agir. Explico os motivos. O 

interesse de agir, como condição da ação, configura-se como a existência 

do critério necessidade-utilidade da pretensão e, portanto, parte da 

premissa da pré-existência de resistência e conflito de interesses na 

esfera do direito material. A intervenção Poder Judiciário deve se mostrar 

necessária e adequada à tutela do direito alegado, como instrumento 

necessário e viável para buscar a pretensão do autor. Ao dissecar, de 

forma meticulosa, o conteúdo da prova produzida no processo, 

principalmente do teor da petição arquivada no evento n.º 11943331 do 

sistema PJe, é possível divisar que, logo após o ajuizamento da ação, o 

requerido realizou o pagamento da obrigação, de maneira espontânea. 

Portanto, diante desta moldura, dado ao exaurimento superveniente do 

objeto da demanda, penso que a extinção do processo sem o 

enfrentamento do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, EXTINGO 

O FEITO, sem a resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso VI do 

Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de desbloqueio do veículo, pois 

não subsiste decisão judicial impondo a inserção de restrição na base de 

dados do Renavam, com fundamento no art. 3.º do Decreto-lei n.º 

911/1969. Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição 

inicial. Deixo de impor a condenação do réu no pagamento de honorários 

sucumbenciais, pois não consumada a citação. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 219 de 578



Processo Número: 1003841-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINON DO BRASIL LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITANHANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (DEPRECADO)

 

Processo n.º 1003841-72.2017.8.11.0045. Expeça-se ofício ao Juízo 

Deprecante, com o objetivo de noticiar a realização da avaliação do bem 

imóvel, bem como solicitar informações acerca do fato de os executados 

possuírem, no processo executivo, advogado constituído e, caso positivo, 

realizar a intimação dos devedores acerca do ato processual de 

avaliação, visto que não localizados nesta Comarca. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001934-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. A. (AUTOR)

CLEONICE RODRIGUES DE MOURA (AUTOR)

C. M. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo n.º 1001934-62.2017.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com o objetivo de atestar se a requerida, devidamente intimada, 

apresentou manifestação. Depois, cumpra-se integralmente a decisão 

judicial arquivada no evento n.º 11474710. Logo em seguida, venham 

conclusos para sentença. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de março de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000342-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANE PAULA CAPISTRANO PINTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

 

Processo n.º 1000342-46.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da liminar, no mandado de 

segurança, se mostra imprescindível que, fundamentado em prova 

inequívoca, subsista fundamento relevante, traduzido através da 

plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) 

e, ao mesmo tempo, também exista fundado risco de ineficácia do 

provimento final (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo do art. 7.º, inciso III da Lei n.º 12.016/2009. Cumpre 

relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos 

julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa orientação, a 

decisão consubstanciada em acórdão assim ementado: “(…) 2 - A 

concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é 

condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da 

Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam: (a) a existência de um 

ato administrativo com efeitos suspensíveis, (b) a existência de 

fundamento relevante e, (c) a possibilidade de que do ato impugnado 

possa resultar a ineficácia da medida, caso seja, ao final, deferida. A 

ausência desses requisitos, como ocorrido na espécie, é razão suficiente 

para impor o indeferimento do pedido. (…)” (STJ, AgRg no MS n.º 

20.203/DF, 1.ª Seção, Relator: Ministro Sérgio Kukina, julgado em 

26/11/2014). Pois bem. Compulsando o conjunto de provas produzido no 

processo, em um juízo de cognição não-exauriente, depreende-se que 

subsistem veementes vestígios de que a impetrante inscreveu-se e 

realizou as provas referentes ao concurso público para provimento do 

cargo de psicóloga, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Lucas do 

Rio Verde/MT, e que, também, figurou na lista geral de aprovados no 

certame, destacando-se em oitavo lugar na ordem de classificação 

(evento n.º 11602239, pág. 22). Segundo os informes produzidos no 

processo verifica-se que, não obstante a aprovação da autora, a 

convocação e nomeação ficou à cargo da disponibilidade de vagas e da 

necessidade da prefeitura de Lucas do Rio Verde. Infere-se, também, do 

material cognitivo engendrado no processo que existem sinais exógenos, 

pautados em um juízo denso de probabilidade, de que a prefeitura 

municipal lançou edital de licitação, em que logrou-se vencedora a 

Associação de Gestão e Programas – AGAP (evento n.º 11832214), para 

firmar com a municipalidade o denominado “Termo de Parceria nº 01/2017”, 

que visa a “realização de atividades, eventos, consultoria, cooperação 

técnica, serviços e assessoria de interesse público, através do 

desenvolvimento, acompanhamento e execução de programas de 

governo, nos limites legais, com ações que possibilitem a melhoria da 

qualidade dos serviços oferecidos à população” (evento n.º 11832257), 

como forma de preencher a vacância de 8 (oito) cargos de psicólogo, ao 

custo mensal unitário de R$ 6.036,00 e total mensal de R$ 48.288,72 

(evento n.º 11832324). Dando sequência a linha de raciocínio 

desenvolvida, não constitui demasia enfatizar, por conveniente, que o 

princípio da vinculação ao edital — proposição fundamental e marco reitor 

da temática dos concursos públicos — preconiza consequências que 

demandam que às partes, interessadas e envolvidas direta ou 

indiretamente no certame, submetam-se ao conteúdo normativo das regras 

preestabelecidas no instrumento convocatório para disciplinar a 

competição, de modo que a Administração Pública se encontra 

incondicionalmente vinculada às condições preconizadas no corpo do 

edital; nesse influxo de ideias, denota-se que a partir do momento em que 

a Administração dissemina a ideia, por intermédio da publicação do edital 

de concurso, da forma e metodologia de convocação, para efeito de 

provimento de vagas — que, por seu lado, em um primeiro quadrante, 

revela o caráter de ato administrativo discricionário — a 

observância/obediência das regras definidas para a convocação 

converte-se em ato administrativo vinculado. Por via de consequência, 

diante desta moldura, partindo da premissa de que subsistem veementes 

vestígios que indiquem a vacância do cargo de psicólogo na Prefeitura 

Municipal de Lucas do Rio Verde e que o ato de convocação, para efeito 

de provimento da vaga do cargo de psicólogo, relativa ao concurso 

público disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, 

se concretizou à margem do que dispõe a regra modelada no item 18.3 do 

edital normativo – concurso público n.º 001/2015, penso que o 

questionamento do ato administrativo, que deliberou por contratar empresa 

terceirizada para provimento de 8 (oito) vagas de psicólogo, se alicerça 

em fundamentos empírico-jurídicos extremamente consistentes, 

circunstância que dá vigor/tenacidade à plausibilidade do direito invocado 

(‘fumus boni iuris’). Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal o seguinte aresto que versa acerca de questão que 

guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA 

DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CONCURSO VIGENTE. 

TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido 

de que a contratação precária mediante terceirização de serviço somente 

configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso 

vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando 

referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos 

efetivos vagos. 2. Agravo regimental não provido.” (STF, ARE 756227 

AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, 

Processo Eletrônico Dje-104 Divulg 29-05-2014 Public 30-05-2014). D’outra 

banda, em um segundo quadrante, entendo que a impetrante logrou êxito 

em expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo 

da demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito subjetivo 

à investidura no cargo público (‘periculum in mora’). É que, a decretação 

da nulidade, do ato administrativo que objetiva a contratação de empresa 

terceirizada, em caráter precário, para o exercício das mesmas 

atribuições do cargo para o qual foi promovido concurso público, 

consolida-se como instrumento jurídico vital, tendente a evitar a 

consolidação de contextos jurídicos irreversíveis e que pode, no estado 

potencial, catalisar prejuízos às partes interessadas e envolvidas e, ao 

mesmo tempo, motivar enormes efeitos negativos, que não podem ser 

dilatados até o julgamento final da lide. Ante o exposto, DEFIRO o 

requerimento de tutela de urgência formulado por parte de Aliane Paula 

Capistrano Pinto contra ato praticado pelo Prefeito do Município de Lucas 
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do Rio Verde, para o fim de Determinar que a impetrante seja, no prazo de 

10 (dez) dias, empossada no cargo de Psicóloga nos quadros da 

prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT. Notifique-se a autoridade 

tida como coatora, acerca do conteúdo da petição inicial, para que, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que achar necessárias, 

fazendo consignar as disposições preconizadas no art. 7.º, inciso I da Lei 

n.º 12.016/2009. Logo em seguida, uma vez exaurido o prazo a que faz 

menção o art. 7.º da Lei n.º 12.016/2009, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público, cuja intervenção nos processos desta estirpe, é 

indispensável [art. 12 da Lei n.º 12.016/2009]. Na sequência, venham os 

autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

21 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004542-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Wickrt (RÉU)

 

Processo n.º 1004542-33.2017.8.11.0045. Indefiro o requerimento de 

citação por edital do executado. É que, a citação, realizada mediante a 

expedição de edital, exige, como condição de regularidade/validade, o 

prévio esgotamento de todos meios disponíveis de localização do réu e, ao 

mesmo tempo, o exaurimento dos instrumentos convencionais de citação 

(citação via postal e por oficial de justiça) [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 

771.538/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/10/2015; STJ, 

AgRg no AREsp n.º 430.022/BA, 3.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de 

Noronha, j. 05/05/2015]. Na hipótese concreta, não foram exauridos os 

meios disponíveis de localização do réu. Logo, diante deste cenário, como 

forma de evitar a configuração de nulidade processual, por vício da 

citação, Determino que se realizem buscas no sistema Siel, visando a 

obter informações acerca do atual endereço do réu, e a expedição de 

ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Exército Brasileiro, com 

a finalidade de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre 

possíveis registros de endereço do requerido. Proceda-se à citação do 

réu, registrando-se o referencial de endereço indicado no extrato do 

sistema Siel, mediante a expedição de carta precatória, 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]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003174-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1003174-86.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum. Proceda-se a citação dos requeridos para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, 

CPC/15]. No mesmo ato, intimem-se os requeridos para que, no de 15 

(quinze) dias, apresentem os comprovantes de pagamento descritos no 

item 3 da petição inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos que a requerente pretende comprovar com tal documento [art. 400, 

inciso I do CPC/15]. Concedo ao requerente o benefício da justiça gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004344-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE NARDO CAMARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGO MACHADO (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1004344-93.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

Determino a expedição de ofícios ao CFO – Conselho Federal de 

Odontologia e ao CRO - Conselho Regional de Odontologia dos Estados do 

Rio Grande do Sul e do Paraná, com a finalidade de requisitar, no prazo de 

10 (dez) dias, informações sobre possíveis registros de endereço do 

executado. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95233 Nr: 2086-35.2014.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJGDO, AGDDO, JGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, RAFAEL SILVA MACHADO - OAB:19842/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora sobre o desarquivamento dos autos.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 102487 Nr: 22692-84.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LECEUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 DISPOSITIVOISSO POSTO, delibero o seguinte:1.Com fundamento no art. 

107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado CELSO LECEUX, 

qualificado nos autos, em relação às infrações penas descritas no artigo 

21 do Decreto Lei nº 3.688/41, e no artigo 147, “caput”, do Código Penal, 

ambas c/c a Lei nº 11.340/2006; e2. ABSOLVO o acusado CELSO 

LECEUX, qualificado nos autos, em relação ao crime descrito no artigo 359 

do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal.P.R.I. Transitada em julgado, procedam-se as anotações e 

comunicações de estilo.Após, arquive-se com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 139655 Nr: 3252-97.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS CAVALCANTE DOS SANTOS, JOÃO LUIZ 

DA SILVA FILHO vulgo "LAGOA", FERNANDO SOUZA LIMA, ANTONIO 

VITALINO DA SILVA FILHO, RODRIGO BELTRAME, MARCELO ROCHA 

VALOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:20055/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia, para:- CONDENAR os acusados LAIS 
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CAVALCANTE DOS SANTOS, RODRIGO BELTRAME, ANTONIO VITALINO 

DA SILVA FILHO E FERNANDO SOUZA LIMA, qualificados nos autos, na 

prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, e no 

artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006;- 

CONDENAR o acusado JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO, qualificado nos 

autos, na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, 

inciso VI, e no artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 

11.343/2006; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime descrito no artigo 157, § 

2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal;- CONDENAR o acusado MARCELO ROCHA 

VALOTTE, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, 

“caput”, c/c artigo 40, inciso VI, e no artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, inciso 

VI, todos da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 16, paragrafo único, inciso IV, 

da Lei nº. 10.826/2003; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime descrito no 

artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.DA DOSIMETRIA DA PENA

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-09.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA OLING CORASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010798-09.2013.8.11.0045 REQUERENTE: FERNANDA OLING 

CORASSA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos Expeça-se o competente alvará para levantamento do 

valor bloqueado pelo sistema bancenjud em favor do exequente. Intime-se 

o executado para se manifestar quanto ao pedido de execução do saldo 

remanescente, entre a data da apresentação do demonstrativo de cálculo 

e a efetiva penhora pelo sistema Bacejud, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Luca do Rio Verde – MT, 19 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001357-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL HUNGRIA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE SOUZA FERREIRA GOBBI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 17/05/2018, ÀS 14H45MIN NA 

SALA DE AUDIÊNCIAS DA 5ª VARA (JUIZADO ESPECIAL) DE LUCAS DO 

RIO VERDE-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011408-06.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAYZE VANESSA DE SOUZA CIRILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011408-06.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ALAYZE VANESSA 

DE SOUZA CIRILO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

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 do julgado entendo que o 

embargo de declaração não merece provimento. Posto isso, conheço de 

ambos os embargos de declaração e não os acolhos. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para a MM. Juíza 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 12 de março de 2017. 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, 19 de março de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, NOS TERMOS DA DETERMINAÇÃO 

DE ID. 12252273, PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO PEDIDO DE 

EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010654-64.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SOARES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010654-64.2015.8.11.0045; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WILSON 

SOARES SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Na fase de cumprimento de sentença, o executado devidamente intimado 

para efetuar o pagamento do débito exequendo, a tempo, comprovou nos 

autos o pagamento do crédito Id. 11523695. Além disso, o exequente 

manifestou concordância com o pagamento da quantia depositada nos 

autos. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 

1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, o correto é a extinção da presente execução, 

ser extinta pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do 
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Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO a presente 

execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia 

depositada nos autos, devendo ser observado os dados bancários para 

transferência informados no Id. 12318887. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de abril 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010946-49.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON QUEIROZ DA SILVA (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 Processo: 

8010946-49.2015.8.11.0045; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WELISON QUEIROZ DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de sentença, o 

executado devidamente intimado para efetuar o pagamento do débito 

exequendo, a tempo, comprovou nos autos o pagamento do crédito Id. 

7300448. Além disso, o exequente manifestou concordância com o 

pagamento da quantia depositada nos autos. O C. Superior Tribunal de 

Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos 

recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade 

do devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, ser extinta pelo pagamento, nos termos 

dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO a presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 

925 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

(54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observado 

os dados bancários para transferência informados no Id. 10765749. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde-MT, 02 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004801-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004801-28.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DEIVISSON DA 

SILVA REQUERIDO: AVIANCA 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 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. PRELIMINAR: 

RETIFICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA RÉ: Acolho a preliminar para 

retificar o pólo passivo da presente demanda, para que conste a empresa 

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – AVIANCA, inscrita no 

CNPJ nº 33.712.837/0001-12, sem prejuízo do prosseguimento da ação. 

MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo 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 e 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 para Republica Dominicana. 

Inicialmente partindo de Guarulhos/SP para Bogotá, dia 08/10/2017, com 

saída prevista para às 00h10min. e chegada prevista para a madrugada 

do mesmo dia às 05h13min., sendo que a próxima escala, para o destino 

final, seria às 13h45min. Do dia 08/10/2017. Entretanto, teve seu vôo 

cancelado, com nova previsão de embarque para o dia 09/10/2017, 14h 

após a hora inicial prevista e foi preciso enorme esforço pra que a 

reclamada tomasse uma providência de acomodação e alimentação. 

Chegando ao seu destino com muito atraso, pelo que pleiteia indenização 

por danos morais. A parte reclamada atribuiu o atraso a paralisação dos 

pilotos e alegou ter prestado auxilio à reclamante. Restou incontroverso, 

nos autos, o atraso de mais de 14h de saída do vôo que partiria de 

Bogotá, tendo a justificativa da demandada no sentido de que tal fato 

ocorreu em razão de paralisação dos pilotos. Entretanto, ainda que assim 

fosse, a alegação de força maior não elide a responsabilidade da 

demandada, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA 

PROCEDENTE. ATRASO E POSTERIOR CANCELAMENTO DE VÔO. 

CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE RETARDO. RETORNO POR 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. O atraso de mais de quatro horas para 

a saída do vôo, dentro da aeronave, sem qualquer informação e o 

posterior desembarque com cancelamento de vôo, bem como o retorno 

final por meio rodoviário configuram evidente falha na prestação do 

serviço. A alegada força maior, não exclui a responsabilidade da empresa 

de transporte. No caso, restou configurada a falha na prestação do 

serviço contratado, incidindo o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Dano Moral. O descumprimento do contrato de transporte ou 

falha na prestação do serviço contratado dá ensejo ao dever de indenizar 

o dano moral causado ao passageiro. Quantum indenizatório reduzido de 

acordo com os parâmetros usualmente praticados pela Câmara em 

situações análogas. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70072236508, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 13/06/2017). No caso 

concreto, o atraso do vôo da autora foi de mais de quatorze horas, tempo 

muito superior ao considerado aceitável pela ANAC, que é de quatro 

horas, restando configurado o dever indenizatório, pois inegáveis os 

transtornos causados aos passageiros em decorrência de conduta 

injustificável da demandada. A relação representada pela aquisição de 

bilhete aéreo é de consumo e, portanto, regida pelo CDC, e não pela 

Convenção de Montreal. Constatados vícios ou defeitos no serviço 

fornecido, é evidente a responsabilidade do prestador, independentemente 

de culpa. O fornecedor responde objetivamente e tem de indenizar pelo 

abalo moral causado, que em atraso de voo é in re ipsa, e o valor deve ser 

fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de 

culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica 

das partes. O quantum da indenização por dano moral tem de ser razoável 

e justo O Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade 

civil objetiva para todos as vítimas do evento, inclusive terceiros, salvo 

motivo de força maior (art. 14, CDC c/c art.734, CC). Sustenta o dever de 

indenização integral (art. 6º, VI), afastando qualquer limitação à satisfação 

do dano e fixa, ainda, prazo prescricional mais dilatado que o estabelecido 

pela norma internacional (art. 27, caput, CDC). Isto não significa que os 

dispositivos estabelecidos na Convenção de Montreal serão todos 

afastados, mas tão somente os que forem de encontro com os 

dispositivos previstos no Código de Defesa do Consumidor. O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de prestação de serviço 

de transporte aéreo internacional em que haja relação de consumo, assim 

como os tratados e convenções, mas apenas no que não for contrário ao 

CDC. Esse entendimento não viola o art. 178 da CF, porque o direito do 

consumidor é princípio da Ordem Econômica, art. 170, inc. V, da CF. 

Assim, ao mesmo tempo em que os acordos celebrados pela União devem 
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ser observados, também devem ser obedecidas as normas que 

asseguram o direito do consumidor. Diante dos argumentos apresentados, 

o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as 

partes, não incidindo as normas de convenções internacionais que sejam 

contrárias a ele. No caso, a responsabilidade civil do transportador aéreo 

é objetiva. Independentemente de culpa, tem a obrigação de reparar o 

consumidor pela má prestação do serviço. A existência do dano e do nexo 

de causalidade é suficiente para gerar essa responsabilidade, que só é 

afastada pela demonstração de causas excludentes, o que não 

aconteceu. A requerida pretende eximir-se da responsabilidade, sob a 

alegação de que o atraso no vôo se deu em razão de força maior, 

problemas de paralisação dos pilotos. Porém, a excludente de 

responsabilidade alegada, pela requerida, não é suficiente para eximi-la da 

obrigação de indenizar, o que se faz necessário para que a 

responsabilidade seja de fato afastada. Para o arbitramento dos danos 

morais deve-se levar em conta a sua extensão e a capacidade financeira 

dos envolvidos, a fim de evitar enriquecimento injustificado, e ao mesmo 

tempo, desestimular a reincidência na conduta ilegal. À vista disso, ante as 

particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade, sugiro o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A verba 

indenizatória deve atentar para a condição econômica da vítima e a do 

ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção 

reparatória. Nesse contexto, analisando detidamente os fatos 

comprovados e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, 

como o porte econômico das partes e, em especial, os transtornos 

vivenciados pela requerente, entendo que assiste razão, em parte, à 

reclamante. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade 

econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, e, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização, por danos morais ao autor, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, 

desde o evento danoso (08.10.2017), e correção monetária pelo INPC a 

contar desta data; 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 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, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004744-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA MENEGUZZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004744-10.2017.8.11.0045 REQUERENTE: TAMARA 

MENEGUZZI REQUERIDO: AVIANCA 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 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. PRELIMINAR: 

RETIFICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA RÉ: Acolho a preliminar para 

retificar o pólo passivo da presente demanda, para que conste a empresa 

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – AVIANCA, inscrita no 

CNPJ nº 33.712.837/0001-12, sem prejuízo do prosseguimento da ação. 

MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo 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 e 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 para Republica Dominicana. 

Inicialmente partindo de Guarulhos/SP para Bogotá, dia 08/10/2017, com 

saída prevista para às 00h10min. e chegada prevista para a madrugada 

do mesmo dia às 05h13min., sendo que a próxima escala, para o destino 

final, seria às 13h45min. Do dia 08/10/2017. Entretanto, teve seu vôo 

cancelado, com nova previsão de embarque para o dia 09/10/2017, 14h 

após a hora inicial prevista e foi preciso enorme esforço pra que a 

reclamada tomasse uma providência de acomodação e alimentação. 

Chegando ao seu destino com muito atraso, pelo que pleiteia indenização 

por danos morais e materiais. A parte reclamada atribuiu o atraso a 

paralisação dos pilotos e alegou ter prestado auxilio à reclamante. Restou 

incontroverso, nos autos, o atraso de mais de 14h de saída do vôo que 

partiria de Bogotá, tendo a justificativa da demandada no sentido de que tal 

fato ocorreu em razão de paralisação dos pilotos. Entretanto, ainda que 

assim fosse, a alegação de força maior não elide a responsabilidade da 

demandada, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA 

PROCEDENTE. ATRASO E POSTERIOR CANCELAMENTO DE VÔO. 

CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE RETARDO. RETORNO POR 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. O atraso de mais de quatro horas para 

a saída do vôo, dentro da aeronave, sem qualquer informação e o 

posterior desembarque com cancelamento de vôo, bem como o retorno 

final por meio rodoviário configuram evidente falha na prestação do 

serviço. A alegada força maior, não exclui a responsabilidade da empresa 

de transporte. No caso, restou configurada a falha na prestação do 

serviço contratado, incidindo o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Dano Moral. O descumprimento do contrato de transporte ou 

falha na prestação do serviço contratado dá ensejo ao dever de indenizar 

o dano moral causado ao passageiro. Quantum indenizatório reduzido de 

acordo com os parâmetros usualmente praticados pela Câmara em 

situações análogas. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70072236508, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 13/06/2017). No caso 

concreto, o atraso do vôo da autora foi de mais de quatorze horas, tempo 

muito superior ao considerado aceitável pela ANAC, que é de quatro 

horas, restando configurado o dever indenizatório, pois inegáveis os 

transtornos causados aos passageiros em decorrência de conduta 

injustificável da demandada. A relação representada pela aquisição de 

bilhete aéreo é de consumo e, portanto, regida pelo CDC, e não pela 

Convenção de Montreal. Constatados vícios ou defeitos no serviço 

fornecido, é evidente a responsabilidade do prestador, independentemente 

de culpa. O fornecedor responde objetivamente e tem de indenizar pelo 

abalo moral causado, que em atraso de voo é in re ipsa, e o valor deve ser 

fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de 

culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica 

das partes. O quantum da indenização por dano moral tem de ser razoável 

e justo O Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade 

civil objetiva para todos as vítimas do evento, inclusive terceiros, salvo 

motivo de força maior (art. 14, CDC c/c art.734, CC). Sustenta o dever de 

indenização integral (art. 6º, VI), afastando qualquer limitação à satisfação 

do dano e fixa, ainda, prazo prescricional mais dilatado que o estabelecido 

pela norma internacional (art. 27, caput, CDC). Isto não significa que os 

dispositivos estabelecidos na Convenção de Montreal serão todos 

afastados, mas tão somente os que forem de encontro com os 

dispositivos previstos no Código de Defesa do Consumidor. O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de prestação de serviço 

de transporte aéreo internacional em que haja relação de consumo, assim 

como os tratados e convenções, mas apenas no que não for contrário ao 

CDC. Esse entendimento não viola o art. 178 da CF, porque o direito do 

consumidor é princípio da Ordem Econômica, art. 170, inc. V, da CF. 

Assim, ao mesmo tempo em que os acordos celebrados pela União devem 
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ser observados, também devem ser obedecidas as normas que 

asseguram o direito do consumidor. Diante dos argumentos apresentados, 

o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as 

partes, não incidindo as normas de convenções internacionais que sejam 

contrárias a ele. No caso, a responsabilidade civil do transportador aéreo 

é objetiva. Independentemente de culpa, tem a obrigação de reparar o 

consumidor pela má prestação do serviço. A existência do dano e do nexo 

de causalidade é suficiente para gerar essa responsabilidade, que só é 

afastada pela demonstração de causas excludentes, o que não 

aconteceu. A requerida pretende eximir-se da responsabilidade, sob a 

alegação de que o atraso no vôo se deu em razão de força maior, 

problemas de paralisação dos pilotos. Porém, a excludente de 

responsabilidade alegada, pela requerida, não é suficiente para eximi-la da 

obrigação de indenizar, o que se faz necessário para que a 

responsabilidade seja de fato afastada. Para o arbitramento dos danos 

morais deve-se levar em conta a sua extensão e a capacidade financeira 

dos envolvidos, a fim de evitar enriquecimento injustificado, e ao mesmo 

tempo, desestimular a reincidência na conduta ilegal. À vista disso, ante as 

particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade, sugiro o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A verba 

indenizatória deve atentar para a condição econômica da vítima e a do 

ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção 

reparatória. Nesse contexto, analisando detidamente os fatos 

comprovados e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, 

como o porte econômico das partes e, em especial, os transtornos 

vivenciados pela requerente, entendo que assiste razão, em parte, à 

reclamante. Ante o exposto e por tudoo que dos autos consta, 

considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade 

econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, e, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização, por danos morais ao autor, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, 

desde o evento danoso (08.10.2017), e correção monetária pelo INPC a 

contar desta data; 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 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, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004161-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDI DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004161-25.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LAUDI DE MATTOS 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 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. 

A parte requerente alega em síntese, que na data de 10/04/15, adquiriu um 

celular SANSUNG CL – PRETO, no valor de R$1.349,00 (hum mil, trezentos 

e quarenta e nove reais), e que o celular após alguma tempo de uso, 

começou a apresentar problemas em sua tela. Afirma, que entrou em 

contato com as Reclamadas para solucionar o problema, porém inexitosa. 

Por esses motivos, requer a condenação das Rés na restituição do valor 

pago, ou a substituição do produto. Inicialmente, destaco que a matéria é 

exclusivamente de direito, o que autoriza este magistrado a proferir o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, sendo importante consignar que as partes não 

manifestaram interesse na realização de audiência instrutória. Após detida 

análise dos documentos acostados junta à inicial, tenho que razão não 

assiste à parte Autora. Verifico, pelos documentos juntados pelo próprio 

autor (IDs: 10318879, 10318898 e 10318917), que o laudo técnico apontou 

“perda por mau uso e LCD danificado”, não havendo que se falar em 

garantia, por esses quesitos. Posto isso, julgo improcedente os pedidos 

formulados na petição inicial, resolvendo-se o mérito do feito,com 

supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Damesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento 

de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei9.099/1995. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarcade Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT., 26 

de fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. I. 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme artigo 40 da Lei 

n.9.099/95. II. Int. Lucas do Rio Verde/MT., 27 de fevereiro de 2018 Melissa 

Lima de Araújo, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003095-10.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FERNANDA DOS 

SANTOS REIS REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

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. 

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. 

Narra a parte autora que em 31.03.2017 adquiriu um aparelho celular no 

valor de R$ 622,61 (seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e um 

centavos), junto à loja virtual da ré, mediante pagamento realizado via 

boleto bancário. Contudo, recebeu a informação de que seu pedido havia 

sido cancelado por ausência de pagamento. Afirma ter contatado a ré a 

fim de solucionar o ocorrido, porém o produto não foi entregue ou seu 

dinheiro devolvido. Requer a procedência da ação para rescindir o 

contrato, com a devolução do valor pago, bem como para condenar a ré 

ao pagamento de indenização por danos morais. Em contestação, a ré 

discorre acerca da ocorrência de fraude, cujo resultado foi a adulteração 

do boleto gerado no momento da compra. Sustenta que a culpa exclusiva 

de terceiro é causa excludente da responsabilidade. Sustenta a 

inocorrência de dano moral. Requer a improcedência da ação. Os 
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documentos acostados fazem prova de que a autora adquiriu os produtos 

no site da empresa ré, tendo gerado o boleto para pagamento no referido 

espaço virtual. Portanto, não há como imputar ao consumidor a 

responsabilidade pela segurança do endereço virtual da ré. Cabe à 

demandada se responsabilizar por disponibilizar aos consumidores meio 

de pagamento passível de fraude. O fato de ter havido uma fraude, e este 

fato é incontroverso, não afasta a responsabilidade da loja ré perante a 

consumidora e o dever de restituir o valor pago, uma vez que responde 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos exatos 

termos do art. 14, caput, do CDC. A relação é de consumo e a autora parte 

hipossuficiente. Ademais, quando a demandada lojista disponibiliza compra 

via internet deve se certificar da impossibilidade de fraude, concedendo 

garantias ao consumidor. Destaco que quando a autora entrou em contato 

com a ré a fim de solicitar a entrega do bem, a ré limitou-se a informar que 

não existia nenhum pedido em nome da autora, bem como da possível 

ocorrência de fraude. Todavia tal fato não pode ser oposto à autora e é 

questão a ser solvida entre a empresa e o banco. E assim já foi decido: 

CONSUMIDOR. COMPRA FEITA PELA INTERNET, ATRAVÉS DO SITE DA 

EMPRESA RÉ. CANCELAMENTO DA COMPRA POR FALTA DE 

PAGAMENTO. FRAUDE NO BOLETO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO DA EMPRESA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA RÉ. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO QUE SE IMPÕE. I. 

Trata-se de pedido de restituição de valores desembolsados com a 

compra de um gramofone, através do site da requerida, que foi cancelada 

por falta de pagamento. Alegou a autora que efetuou o pagamento do 

boleto gerado através do link descrito no email enviado pela requerida, 

porém, lhe foi informado que houve fraude no boleto. Requereu a 

restituição do valor pago. II. Proferida sentença de procedência, recorre a 

demandada, inconformada com a condenação de restituição do valor de 

R$ 1.011,50. III. Preliminar de incompetência do Juizado Especial que não 

merece ser acolhida. Desnecessidade de realização de perícia técnica. 

Elementos dos autos que são suficientes para o deslinde da causa. IV. 

Alegação de ausência de culpa da ré que não afasta o dever de indenizar, 

na medida em que os fornecedores respondem objetivamente, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos exatos 

termos do art. 14, caput, do CDC. V. Ocorrência de fraude, conforme 

relatado no boletim de ocorrência (fl. ) e nos emails remetidos pela ré, que 

restou incontroversa. Caso em que os prejuízos causados pela falha do 

sistema da empresa demandada não podem ser repassados ao 

consumidor - parte mais frágil da relação do consumo -, sobretudo porque 

o boleto foi gerado através de correspondência eletrônica remetida pela 

própria loja. VI. Constatado o defeito na prestação do serviço de vendas 

da ré, cabível a restituição do valor comprovadamente desembolsado pela 

autora para a aquisição do produto. VII. Sentença de procedência que 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005855978, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 29/06/2016) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA 

PELA INTERNET. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. VALOR NÃO 

RECEBIDO PELA RÉ. FRAUDE DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA REFORMADA. Narrou o autor 

ter efetuado o pagamento de produto comprado no site da demandada via 

boleto. Alegou que o produto jamais foi entregue. Pediu o ressarcimento do 

valor pago. A demandada, por sua vez, alegou ausência de 

responsabilidade ante a constatação de que o autor foi vítima de fraude, 

pois o boleto gerado não direcionou o pagamento a quem competia 

receber, devido a possível vírus no computador. Com efeito, está 

configurada a responsabilidade da demandada pelos danos causados. Ao 

disponibilizar ao consumidor meio de pagamento passível de fraude, sem a 

devida segurança, deve suportar os prejuízos decorrentes quando 

caracterizado que o consumidor foi vítima de golpe por meio eletrônico. 

Dever de indenizar os danos materiais pela demandada. Sentença 

reformada. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006100150, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 29/06/2016) Assim, deve a requerida 

ressarcir o valor pela autora. Quanto aos danos morais, a hipótese 

apresentada não enseja fixação de verba indenizatória, pois embora 

desconfortável a situação, podemos classificá-la como mero 

aborrecimento, situação que não integra o rol daquelas passíveis de 

indenização. Ademais, é cediço o entendimento das Turmas Recursais 

Cíveis que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera 

indenização por danos morais, salvo em situações e excepcionais em que 

resta efetivamente configurada a violação aos atributos de personalidade, 

o que não é o caso dos autos. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a restituir o valor de R$ 622,61 (seiscentos e vinte e dois reais 

e sessenta e um centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, com 

incidência a partir do desembolso (31/03/2017) 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 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005047-24.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIEGO RENAN 

QUEIROZ DO NASCIMENTO 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 11757620), 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 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: 1004689-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004689-59.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCISCA 

CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO DE SOUSA REQUERIDO: IRESOLVE 

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. 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. DECIDO: Observa-se que a causa em exame 

ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é 

visível a necessidade de perícia grafotécnica, na forma estabelecida pelo 

art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, justamente para apurar 

se há identidade entre a assinatura inserta no contrato apresentado pela 

Reclamada com os documentos pessoais da parte Reclamante, expediente 

que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados 

Especiais, consoante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. A Reclamada 

alega, em contestação, que há relação jurídica entre as partes, estando a 

parte autora inadimplente. Para tanto, a Reclamada anexou o contrato 

devidamente assinado pela parte Reclamante no Id 11651943. A parte 

Reclamante impugnou a assinatura aposta no contrato, dizendo não ter 

contratado. Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato 

e/ou inserção de dados em documento assinado, tal fato somente pode 

ser comprovado por conhecimentos técnicos, a realização da prova 

pericial mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por 

envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção 

dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação 

em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Ante o exposto, com 

amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito a presente reclamação. 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: 1004995-28.2017.8.11.0045
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004995-28.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JEAN DA SILVA 

TENORIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 11783024), 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 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: 8010934-35.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do Oficial de Justiça, ID11946461.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004800-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS JULIANA ORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004800-43.2017.8.11.0045 REQUERENTE: THAYS JULIANA 

ORO REQUERIDO: AVIANCA 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 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. PRELIMINAR: 

RETIFICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA RÉ: Acolho a preliminar para 

retificar o pólo passivo da presente demanda, para que conste a empresa 

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – AVIANCA, inscrita no 

CNPJ nº 33.712.837/0001-12, sem prejuízo do prosseguimento da ação. 

MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo 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 e 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 para Republica Dominicana. 

Inicialmente partindo de Guarulhos/SP para Bogotá, dia 08/10/2017, com 

saída prevista para às 00h10min. e chegada prevista para a madrugada 

do mesmo dia às 05h13min., sendo que a próxima escala, para o destino 

final, seria às 13h45min. Do dia 08/10/2017. Entretanto, teve seu vôo 

cancelado, com nova previsão de embarque para o dia 09/10/2017, 14h 

após a hora inicial prevista e foi preciso enorme esforço pra que a 

reclamada tomasse uma providência de acomodação e alimentação. 

Chegando ao seu destino com muito atraso, pelo que pleiteia indenização 

por danos morais. A parte reclamada atribuiu o atraso a paralisação dos 
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pilotos e alegou ter prestado auxilio à reclamante. Restou incontroverso, 

nos autos, o atraso de mais de 14h de saída do vôo que partiria de 

Bogotá, tendo a justificativa da demandada no sentido de que tal fato 

ocorreu em razão de paralisação dos pilotos. Entretanto, ainda que assim 

fosse, a alegação de força maior não elide a responsabilidade da 

demandada, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA 

PROCEDENTE. ATRASO E POSTERIOR CANCELAMENTO DE VÔO. 

CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE RETARDO. RETORNO POR 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. O atraso de mais de quatro horas para 

a saída do vôo, dentro da aeronave, sem qualquer informação e o 

posterior desembarque com cancelamento de vôo, bem como o retorno 

final por meio rodoviário configuram evidente falha na prestação do 

serviço. A alegada força maior, não exclui a responsabilidade da empresa 

de transporte. No caso, restou configurada a falha na prestação do 

serviço contratado, incidindo o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Dano Moral. O descumprimento do contrato de transporte ou 

falha na prestação do serviço contratado dá ensejo ao dever de indenizar 

o dano moral causado ao passageiro. Quantum indenizatório reduzido de 

acordo com os parâmetros usualmente praticados pela Câmara em 

situações análogas. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70072236508, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 13/06/2017). No caso 

concreto, o atraso do vôo da autora foi de mais de quatorze horas, tempo 

muito superior ao considerado aceitável pela ANAC, que é de quatro 

horas, restando configurado o dever indenizatório, pois inegáveis os 

transtornos causados aos passageiros em decorrência de conduta 

injustificável da demandada. A relação representada pela aquisição de 

bilhete aéreo é de consumo e, portanto, regida pelo CDC, e não pela 

Convenção de Montreal. Constatados vícios ou defeitos no serviço 

fornecido, é evidente a responsabilidade do prestador, independentemente 

de culpa. O fornecedor responde objetivamente e tem de indenizar pelo 

abalo moral causado, que em atraso de voo é in re ipsa, e o valor deve ser 

fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de 

culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica 

das partes. O quantum da indenização por dano moral tem de ser razoável 

e justo Comprovados os danos morais, devem ser ressarcidos. O Código 

de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade civil objetiva 

para todos as vítimas do evento, inclusive terceiros, salvo motivo de força 

maior (art. 14, CDC c/c art.734, CC). Sustenta o dever de indenização 

integral (art. 6º, VI), afastando qualquer limitação à satisfação do dano e 

fixa, ainda, prazo prescricional mais dilatado que o estabelecido pela 

norma internacional (art. 27, caput, CDC). Isto não significa que os 

dispositivos estabelecidos na Convenção de Montreal serão todos 

afastados, mas tão somente os que forem de encontro com os 

dispositivos previstos no Código de Defesa do Consumidor. O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de prestação de serviço 

de transporte aéreo internacional em que haja relação de consumo, assim 

como os tratados e convenções, mas apenas no que não for contrário ao 

CDC. Esse entendimento não viola o art. 178 da CF, porque o direito do 

consumidor é princípio da Ordem Econômica, art. 170, inc. V, da CF. 

Assim, ao mesmo tempo em que os acordos celebrados pela União devem 

ser observados, também devem ser obedecidas as normas que 

asseguram o direito do consumidor. Diante dos argumentos apresentados, 

o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as 

partes, não incidindo as normas de convenções internacionais que sejam 

contrárias a ele. No caso, a responsabilidade civil do transportador aéreo 

é objetiva. Independentemente de culpa, tem a obrigação de reparar o 

consumidor pela má prestação do serviço. A existência do dano e do nexo 

de causalidade é suficiente para gerar essa responsabilidade, que só é 

afastada pela demonstração de causas excludentes, o que não 

aconteceu. A requerida pretende eximir-se da responsabilidade, sob a 

alegação de que o atraso no vôo se deu em razão de força maior, 

problemas de paralisação dos pilotos. Porém, a excludente de 

responsabilidade alegada, pela requerida, não é suficiente para eximi-la da 

obrigação de indenizar, o que se faz necessário para que a 

responsabilidade seja de fato afastada. Para o arbitramento dos danos 

morais deve-se levar em conta a sua extensão e a capacidade financeira 

dos envolvidos, a fim de evitar enriquecimento injustificado, e ao mesmo 

tempo, desestimular a reincidência na conduta ilegal. À vista disso, ante as 

particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade, sugiro o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A verba 

indenizatória deve atentar para a condição econômica da vítima e a do 

ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção 

reparatória. Nesse contexto, analisando detidamente os fatos 

comprovados e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, 

como o porte econômico das partes e, em especial, os transtornos 

vivenciados pela requerente, entendo que assiste razão, em parte, à 

reclamante. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade 

econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, e, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização, por danos morais ao autor, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, 

desde o evento danoso (08.10.2017), e correção monetária pelo INPC a 

contar desta data; 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 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, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003250-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIANE GABRIELE SCARAVONATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003250-13.2017.8.11.0045 REQUERENTE: TIANE GABRIELE 

SCARAVONATTO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

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. 

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. 

A autora sustenta que o celular comercializado pela parte adversa 

apresentou defeito que impedia o seu correto funcionamento. Pede seja 

compensada pelos danos morais e materiais sofridos. Postula o 

acolhimento da inconformidade. De pronto, cumpre asseverar que incide 

na espécie o regramento disposto pelo Código de Defesa do Consumidor, 

sendo que em se tratando de alegado vício no produto o fornecedor 

responde pelos defeitos de qualidade de forma objetiva, ou seja, 
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independentemente da existência de culpa, cabendo, a fim de se eximir do 

dever de indenizar, evidenciar uma das excludentes previstas no art. 12, § 

3º do aludido Diploma Legal. 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou 

importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não 

colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no 

mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, da análise da prova trazida ao caderno processual, 

tenho que ausente o dever de indenizar pelas partes requeridas a partir 

da demonstração de culpa exclusiva da consumidora pelos vícios 

reclamados em aparelho celular, descabendo seja a demandante 

ressarcida daquele prejuízo indicado a partir do defeito de qualidade do 

produto. A propósito, tem-se que foi juntado parecer firmado por 

assistência técnica autorizada (Id 10246837) na qual indica que, após 

análise do aparelho celular, constatou-se perda de garantia por uso 

anormal do aparelho através de instalação de software ilegal o que 

compromete o funcionamento do aparelho, implicando na exclusão da 

garantia. Na casuística, é de se constatar que o referido laudo indica de 

maneira esclarecedora que os danos apresentados – por culpa exclusiva 

da consumidora – comprometeram o funcionamento do aparelho, 

conclusão esta que em nenhum momento restou afastada pela autora, a 

fim de evidenciar fazer jus à indenização postulada. Ora, não acho 

demasia mencionar que em havendo um parecer técnico firmado por 

agente especializado discorrendo que a causa do não funcionamento do 

celular deu-se a partir de danos oriundos de instalação de software ilegal, 

não há que se imputar qualquer responsabilidade à parte ré pelo alegado 

defeito na fabricação do aparelho. Sobre o tema, mutatis mutandis, é da 

jurisprudência: Ementa: Apelação cível. Ação de indenização de danos 

morais. Compra de aparelho celular. Defeito no produto. Responsabilidade. 

Ônus da prova. Incumbe ao demandante o ônus da prova de que o 

problema no aparelho celular que adquiriu é defeito atribuível ao 

fornecedor, e julga-se improcedente a ação indenizatória quando as 

demandadas desincumbem-se da prova da culpa exclusiva do 

consumidor, ao deixar o produto exposto à umidade, provocando a 

oxidação. Apelação a que se nega provimento. (Apelação Cível Nº 

70074908351, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2017) Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM MOTOSSERRA. 

PERÍCIA. DEFEITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O fabricante e o fornecedor do 

produto/serviço respondem solidariamente pelos defeitos ou vícios do 

produto, salvo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro - exegese dos artigos 12 e 18 do 

Código de Defesa do Consumidor. Caso em que a prova pericial não 

constatou os vícios narrados pelo adquirente da moto-serra e identificou 

uso indevido pelo consumidor. Dano moral. Inocorrência. Para que o dano 

moral seja indenizável, o ato ilícito deve ser capaz de atingir direito da 

personalidade daquele que o sofreu, situação não verificada no caso dos 

autos. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074848052, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 

26/09/2017) Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE SOLDA E 

CAMINHÃO. DEFEITO. INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU 

DE TERCEIRO. Na relação de consumo a responsabilidade com origem em 

fato ou vício do produto e do serviço não depende da comprovação de 

culpa do fornecedor. Por essa razão, é de natureza objetiva, a teor dos 

arts. 12, 14 e 18 do CDC. O consumidor, como regra, deve demonstrar o 

nexo de causalidade e o dano. No caso, de modo específico, os elementos 

de fato indicam para a presença de culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. O rompimento da solda realizada na carroceria do caminhão se 

deu em virtude do acidente e não foi a sua causa direta e imediata, mas 

mera consequência. Os honorários de sucumbência devem ser mantidos. 

Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 70073950602, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 

24/08/2017) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial e declaro 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: 1004675-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANES SOUSA VIANA (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: 1004675-75.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EDVANES SOUSA 

VIANA REQUERIDO: VIVO 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. 

DECIDO: Observa-se que a causa em exame ostenta complexidade em 

razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de 

perícia grafotécnica, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do 

Código de Processo Civil, justamente para apurar se há identidade entre a 

assinatura inserta no contrato apresentado pela Reclamada com os 

documentos pessoais da parte Reclamante, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consoante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. A Reclamada alega, em 

contestação, que há relação jurídica entre as partes, estando a parte 

autora inadimplente. Para tanto, a Reclamada anexou o contrato 

devidamente assinado pela parte Reclamante no Id 11716301. A parte 

Reclamante impugnou a assinatura aposta no contrato, dizendo não ter 

contratado. Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato 

e/ou inserção de dados em documento assinado, tal fato somente pode 

ser comprovado por conhecimentos técnicos, a realização da prova 

pericial mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por 

envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção 

dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação 

em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Ante o exposto, com 

amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito a presente reclamação. 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, 26 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010379-18.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S SOARES DE OLIVEIRA & CIA LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

juntada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004400-29.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004400-29.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELIZANGELA DOS 

SANTOS DOMINGOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A, BANCO 

BRADESCO SA 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. A preliminar de ilegitimidade 

passiva do réu Banco Bradesco S.A. não merece acolhimento, uma vez 

que a mesma pertence ao mesmo grupo econômico do Banco Bradesco 

Cartões S.A., respondendo solidariamente nas relações de consumo. 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. A parte autora alega em síntese que é 

cliente da instituição bancária requerida e que possui cartão de crédito 

junto à mesma; afirma que, ao tentar pagar compras feitas em 

estabelecimento comercial, teve o pagamento do cartão negado pela 

máquina leitora. Pleiteia indenização por danos morais. Inicialmente, 

necessárias algumas ponderações a respeito da aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor à espécie. Embora seja indiscutível a relação de 

consumo existente entre as partes, não se pode olvidar que mesmo nos 

casos de aplicação da regra especial do inciso VIII do artigo 6º da 

legislação consumerista o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo 

do seu direito (Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I) e, o réu, o 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É de se dizer, 

assim, que a inversão do ônus da prova não tem aplicação automática, de 

modo que o emprego da regra será permitido apenas quando demonstrada 

a verossimilhança da alegação e a vulnerabilidade técnica do consumidor. 

Nesse sentido: Apelação n° 994.06.147073-6; Rel. Sebastião Garcia; 6ª 

Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em 06 de 

maio de 2010. Cabe ao juiz, portanto, examinar a necessidade da inversão 

por seu critério e regras ordinárias de experiência, cotejando os fatos 

trazidos e as provas até então produzidas com os argumentos contrários 

do fornecedor, restringindo-se à ideia do provável. Vale dizer: “Para as 

demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra 

especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova, 

transferindo-se do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6.º, 

VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido 

totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, 

nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira 

automática, nas ações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do 

consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos 

(verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que 

haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional 

benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança 

de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo, sem que haja um 

suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o 

cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, n.º 422-c, págs. 

423/424, Forense, 2009). Pois bem, no caso dos autos, embora 

reconhecível a hipossuficiência técnica da parte autora, entendo pela 

inocorrência do indigitado abalo moral. Alega a parte, calha rememorar, 

que o suposto sofrimento adviria de sua frustração por ter sido cerceada 

de fazer compras, em razão da instituição bancária requerida negar-se a 

liberar o pagamento, embora houvesse limite disponível no cartão de 

crédito para tanto. Embora tal situação tenha gerado transtornos à 

requerente, entendo que a indenização alvitrada não seria devida, por 

reputar que, no máximo, houve mero dissabor, sem potencialidade lesiva. 

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. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o autor isento 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 22 de fevereiro 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, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004700-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TRINDADE (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: 1004700-88.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

TRINDADE REQUERIDO: VIVO 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. 

DECIDO: Observa-se que a causa em exame ostenta complexidade em 

razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de 

perícia grafotécnica, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do 

Código de Processo Civil, justamente para apurar se há identidade entre a 

assinatura inserta no contrato apresentado pela Reclamada com os 

documentos pessoais da parte Reclamante, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consoante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. A Reclamada alega, em 

contestação, que há relação jurídica entre as partes, estando a parte 

autora inadimplente. Para tanto, a Reclamada anexou o contrato 

devidamente assinado pela parte Reclamante no Id 11745641. A parte 

Reclamante impugnou a assinatura aposta no contrato, dizendo não ter 

contratado. Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato 

e/ou inserção de dados em documento assinado, tal fato somente pode 

ser comprovado por conhecimentos técnicos, a realização da prova 

pericial mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por 

envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção 

dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação 

em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Ante o exposto, com 

amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito a presente reclamação. 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, 26 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004570-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - ME 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SIMAO OAB - MT0010066A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004570-98.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VANESSA 

PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLINICA ODONTOLOGICA 

VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - 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. 

Decido. Observa-se que a causa em exame ostenta complexidade em 

razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de 

perícia médica/técnica, expediente que não se compatibiliza com o rito 

célere, simples e informal dos Juizados Especiais, consoante determina o 

art. 2º da Lei 9.099/95. A configuração do erro médico depende da 

certeza científica quanto à sua ocorrência, para o que contribuem as 

circunstâncias de método, tempo de realização e condição patológica do 

paciente. Necessária a realização de perícia nos procedimentos 

realizados para que se ateste a efetividade do erro médico/dentista 

alegado e se a falta de atendimento agravou situação do paciente, prova 

incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, com amparo no 

artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do 

mérito o presente feito. 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 22 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, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001709-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENI CRISTINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GWADERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001709-42.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCILENI CRISTINA RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: JOÃO 

GWADERA Vistos. Trata-se de embargos de declaração com efeitos 

infringentes opostos pelo requerido João Gwadera, requerendo que seja 

sanada a omissão da decisão de id. 11954138. Argumentando que a 

decisão foi omissa no que tange a possibilidade do requerido ser 

representado em audiência de instrução por procurador, com poderes 

específicos, conforme determina o enunciado n. 02 do Encontro dos 

Juízes do Estado de Mato Grosso. É o necessário. DECIDO. Nota-se que o 

requerente opôs embargos de declaração, que não merece prosperar 

pelos fundamentos de direito que anoto: Levando-se em consideração a 

lição do saudoso mestre Magalhães Noronha - que esclarece ser 

contraditória uma decisão quando conceitos e afirmações se opõem e 

colidem (e tanto mais grave será a contradição quando a fundamentação 

chocar-se com a disposição); omissa quando não disse o que era 

indispensável dizer; obscura quando lhe faltar clareza na exposição das 

razões de decidir ou na parte dispositiva da decisão (Curso de Direito 

Processual Penal - Editora Saraiva - 21ª edição - 1992 - p. 376). 

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao exame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz. O objetivo do presente embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto “omisso, obscuro”, porventura existente na 

decisão prolatada. Pois bem, analisando com esmero a decisão 

vergastada, constata-se a inexistência dos alegados vícios no julgado 

atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. 

Com efeito, os embargos de declaração têm cabimento quando há 

omissão, obscuridade ou contradição do magistrado ao ponto que 

necessariamente deveria pronunciar-se, sendo certo que a insatisfação e 

consequente reforma da decisão deverá ser objeto de recurso pertinente. 

Razão pela qual mantenho a decisão proferida e NÃO CONHEÇO dos 

embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, I do CPC. 

Mantenho a audiência de instrução designada, devendo as partes 

comparecerem pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de abril de 2017. Melissa de Lima 

Araújo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004732-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARDSON SILVA DA CRUZ (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004732-93.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CHARDSON SILVA 

DA CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. DECIDO: Observa-se que a causa em exame ostenta 

complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a 

necessidade de perícia grafotécnica, na forma estabelecida pelo art. 464 e 

seguintes do Código de Processo Civil, justamente para apurar se há 

identidade entre a assinatura inserta no contrato apresentado pela 

Reclamada com os documentos pessoais da parte Reclamante, expediente 

que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados 

Especiais, consoante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. A Reclamada 

alega, em contestação, que há relação jurídica entre as partes, estando a 

parte autora inadimplente. Para tanto, a Reclamada anexou o contrato 

devidamente assinado pela parte Reclamante no Id 11741285. A parte 

Reclamante impugnou a assinatura aposta no contrato, dizendo não ter 

contratado. Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato 

e/ou inserção de dados em documento assinado, tal fato somente pode 

ser comprovado por conhecimentos técnicos, a realização da prova 

pericial mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por 

envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção 

dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação 

em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Ante o exposto, com 

amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito a presente reclamação. 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), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 231 de 578



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, 26 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004733-78.2017.8.11.0045

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:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004733-78.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WIGLES ROMEU 

MARTINS DA SILVA BANDEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. DECIDO: Observa-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, 

é visível a necessidade de perícia grafotécnica, na forma estabelecida 

pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, justamente para 

apurar se há identidade entre a assinatura inserta no contrato 

apresentado pela Reclamada com os documentos pessoais da parte 

Reclamante, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples 

e informal dos Juizados Especiais, consoante determina o art. 2º da Lei 

9.099/95. A Reclamada alega, em contestação, que há relação jurídica 

entre as partes, estando a parte autora inadimplente. Para tanto, a 

Reclamada anexou o contrato devidamente assinado pela parte 

Reclamante nos Ids 11741240; 11741242 e 11741245. A parte Reclamante 

impugnou a assinatura aposta no contrato, dizendo não ter contratado. 

Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato e/ou inserção 

de dados em documento assinado, tal fato somente pode ser comprovado 

por conhecimentos técnicos, a realização da prova pericial mostra-se 

indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por envolver matéria 

complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a 

extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3o e 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia 

a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, 

da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito a 

presente reclamação. 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, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004781-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE COL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004781-37.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JULIANE DE COL 

REQUERIDO: LOJAS RENNER 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 dívidas com a reclamada, desconhecendo a 

origem da cobrança que ensejou anotação, junto ao SPC/SERASA, no 

valor de R$ 340,60 (trezentos e quarenta reais e sessenta centavos). A 

Reclamada alegou que há ausência de interesse processual pois o pedido 

de retirada do nome do órgão de proteção ao crédito foi acatado 

administrativamente não havendo razão para ingressar com a ação. No 

entanto, apesar da Reclamada afirmar que há falta de interesse 

processual para responsabilidade civil e ausência de dano moral, não 

trouxe aos autos documentos que comprovassem motivo justo inscrição 

da autora no órgão de proteção ao crédito que, pelo extrato apresentado, 

a autora ficou cerca de um ano com seu nome indevidamente negativado, 

sendo que tal procedimento gera dano moral “in re ipsa”. 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/SPC 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/SPC 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$ 3.000,00 (três 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: 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 
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da data do seu arbitramento; b) Declarar a inexistência do débito inscrito 

objeto da lide; 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 22 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, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004736-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE SOUSA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004736-33.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELIENE SOUSA 

FARIAS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. Consta da 

contestação que os créditos que originaram as inscrições acoimadas de 

indevidas foram objeto de CESSÃO DE CRÉDITO. Na peça contestatória a 

parte reclamada afirma que as inscrições derivam de dívidas não 

adimplidas que foram contraídas pela parte reclamante junto a NATURA 

COSMÉTICOS S.A. e cedida, por instrumento próprio. Vislumbro que 

instruiu os autos com documento hábil que autoriza o reconhecimento da 

legitimidade das cobranças dos créditos. Assim, na hipótese dos autos, 

restou incontroversa a licitude a cobrança e, portanto, da anotação 

restritiva, exercício regular de um direito do cessionário, conforme autoriza 

o art. 293 do Código Civil, restando ausentes os pressupostos 

configuradores do dever de indenizar. 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 dos pedidos da 

inicial. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela parte reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

parte reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido exordial e, 

em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fulcro nos 

arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136/FONAJE. 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 2017. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. I. Homologo 

a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de fevereiro de 2017. Melissa 

de Lima Araújo, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004325-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se as partes quanto o 

retorno dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

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

nada sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 03 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN MOURA PAIXAO 90096720182 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001451-32.2017.8.11.0045 REQUERENTE: E A DE OLIVEIRA 

SERVICOS - ME REQUERIDO: ALAN MOURA PAIXAO 90096720182 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 
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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 do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço de ambos os 

embargos de declaração e não os acolhos. 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 22 de fevereiro de 2017. 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, 26 de fevereiro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004374-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE OLIVEIRA LEITE (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: 1004374-31.2017.8.11.0045 REQUERENTE: REGIANE OLIVEIRA 

LEITE 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. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência (ID.11443106), alegando necessidade de perícia 

grafotécnica nos documentos apresentados pela parte reclamada na sua 

contestação (ID 11343852), os quais comprovam a relação contratual 

entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para ambas 

as partes, autor e réu, não se acolher o pedido do autor de forma 

deliberada, sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o 

tema não há divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a 

tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que 

tiver razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA 

BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa prestação de 

tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de 

qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de 

qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de 

“rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um 

quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem 

inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). Assim, indefiro o pedido de perícia grafotécnica das partes, 

e passo a decidir a 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. Aduz a parte 

requerente que teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em 

decorrência de dívida inexistente lançado pelo reclamado. Em análise dos 

autos observo que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para 

dúvida, a contratação do débito (ID 113438885). É evidente, portanto, que 

o reclamado se incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, 

estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante 

encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A apresentação 

de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os 

consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa e multa por 

litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. Acolho o pedido 

contraposto requerido na contestação, determinando que a Reclamante 

pague à Reclamada os débitos em litígio, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento. 

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 22 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, 26 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002054-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES PEREIRA 05305369193 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MT AR CONDICIONADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002054-08.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: RODRIGO ALVES 

PEREIRA 05305369193 EXECUTADO: MT AR CONDICIONADO LTDA - ME 

Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente do conteúdo da minuta de ID 11812782 anexado nos autos, 

deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de 

dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no 
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art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em 

julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações 

de estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 22 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, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELVER JONATHAN NASCIMENTO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001076-31.2017.8.11.0045 REQUERENTE: KELVER 

JONATHAN NASCIMENTO DINIZ REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 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, 26 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004707-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004707-80.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SUELI SANTANA 

DA SILVA REQUERIDO: PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP 

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 

contratou os serviços de consultoria, junto à Reclamada, pelo valor de 

R$800,00. Não estando satisfeita com os serviços, requer o cancelamento 

do contrato e a devolução do valor pago. Em contestação a Reclamada 

alega que cumpriu com suas obrigações, trazendo aos autos contrato da 

prestação dos serviços e extratos dos débitos apurados para 

negociação. Requer a improcedência da ação. 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. Destaco que decorreu “in albis”, o prazo para 

impugnação à contestação. Assim, compulsando os autos e os 

documentos juntados a ele, entendo que razão não assiste à parte Autora. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Reclamante não 

juntou provas suficientes de suas alegações, deixando de comprovar os 

fatos constitutivos do seu direito o que impede o acolhimento do pleito 

inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão 

vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito. Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência 

uníssona de Nossos Tribunais, senão vejamos: TJ-MG – APELAÇÃO 

CÍVEL AC 10287130008991001MG. -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – Nos Termos 

do art. 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, no que tange 

aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos 

modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele. – A inexistência 

de prova do ilícito civil obsta a pretensão indenizatória. Posto isto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do 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 2017. Marcia MiekoHiraçaka Almeida, Juíza Leiga. I. Homologo 

a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de fevereiro de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004665-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IOMAR MENDES DE SOUSA (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:

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: 1004665-31.2017.8.11.0045 REQUERENTE: IOMAR MENDES DE 

SOUSA 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. 

A reclamante alega, em síntese, que desconhece os débitos apontados 

pela Reclamada, sendo totalmente ilegal a restrição apontada em seu nome 

junto ao Serasa. Aduz, que ao tentar crédito na praça, teve o mesmo 

negado em virtude de tal restrição. Assim, requer o cancelamento da 

restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a 

condenação da Reclamada pelos danos morais sofridos. Por outro lado, a 

contestação apresenta apenas meras alegações, carecendo de 

documentos que contrariem as alegações da parte autora. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da cobrança, 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 Empresa requerida não comprovou, de maneira 

categórica, a 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 
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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. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00, quantia que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: A) Condenar a reclamada, a pagar a título de danos morais à 

parte autora o valor de R$ 6.000,00, forte nos artigos no art. 5.º, V da 

CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 

03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento”); B) 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) em caso de descumprimento, até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais; C) Determinar que a reclamada, proceda, 

no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa (não é diária) R$ 

2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento; 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, 22 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, 26 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CYNARA COELHO LUZ PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001134-34.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CYNARA COELHO 

LUZ PINTO REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 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. A parte 

requerente alega em síntese, que celebrou contrato de plano de saúde 

junto à Reclamada em 19/08/13, com mensalidade no valor de R$250,48, 

entretanto foi surpreendido com a fatura indevida, de vencimento 27/06/16 

no valor de R$628,84. Aduz, que o valor devido nessa fatura é de 

R$387,54, devendo á Reclamada ressarcir em dobro o valor cobrado à 

mais, no importe de R$241,30. Afirma, ainda que por tentar resolver a 

pendência teve seu plano cancelado sem prévia comunicação. Por essas 

razões, requer a condenação da Ré em danos morais e materiais. 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. Compulsando detidamente os 

autos, verifico que é incontroverso que houve cobrança a mais por parte 

da reclamante na fatura do mês de junho onde foi lançado o valor de 

R$241,30 e que deveria constar apenas os exames de: TC Abdomen 

Superior R$62,31; TC Pelve Bacia R$45,44; Seringa R$3,88; Agulha 

R$0,11; Cateter R$1,15; Equipamento infusão R$5,50; Telebrix R$5,88 e 

HENETIX R$70,00, que totalizam o valor de R$194,27, conforme extrato 

ID9037393. Assim, tenho que é devida a devolução do valor cobrado à 

mais na fatura, no montante de R$47,03. Em sede de contestação, a 

reclamada alega, ainda, que na realidade o plano de saúde da parte autora 

está cancelado por falta de pagamento das mensalidades, tendo sido 

informada do possível cancelamento via AR. (ID 9067418), entretanto 

verifico que o mesmo foi devolvido pelo motivo AUSÊNCIA. Portanto, não 

teve a Autora o prévio aviso do possível cancelamento do seu plano de 

saúde. Imperioso destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 

tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do 

Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 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. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.’ E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Desse modo, tenho que, devida é a indenização à 

parte reclamante, pois, da análise dos autos, que sem dúvida, o transtorno 

sofrido pela Reclamante, gerou desconforto, aflição, angústia, decepção, 

e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, opino pela parcial PROCEDÊNCIA do 

pedido da inicial, para o fim de: a- Condenar a parte Reclamada, a restituir 

á parte Reclamante à importância de R$47,03 em dobro, a título de 

indenização por danos materiais, referente ao valor cobrado 

indevidamente, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso; b- Condenar 

a parte reclamada, ao pagamento da importância de R$ 3.000,00, a título 

de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo 

“INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença; 

c- Determinar que a Reclamada promova o restabelecimento do plano de 

saúde nos mesmo moldes ao contrato em litígio; 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 
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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 22 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: 1004683-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DE ANDRADE (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: 1004683-52.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELIO DE ANDRADE 

REQUERIDO: VIVO 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 débito lançado pelo reclamado. Afirma que não possui vínculo com a 

requerida Em análise dos autos observo que a empresa reclamada 

demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação do débito, uma vez 

que apresentou arquivo de áudio comprovando vínculo contratual com a 

parte requerente (ID 11764793). É evidente, portanto, que o reclamado se 

incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, estando 

inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica. A apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa e multa por 

litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 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 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 15828 Nr: 74-63.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir José Macarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para que apresente nos autos o cálculo da divida 

atualizada, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16646 Nr: 70-26.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORO GONÇALVES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispensado o relatório.

Trata-se de execução de sentença proposta por FABIANE COMERCIO DE 

PEÇAS E SERVIÇOS - ME em face de TEODORO GONÇALVES & CIA 

LTDA, visando o recebimento do valor de R$ 4.364,17 (quatro mil, 

trezentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) conforme 

cálculo atualizado as fls. 107.

O feito teve seu trâmite normal, no entanto, verifica-se que foram 

realizadas diversas tentativas de localização de bens do executado, todas 

infrutíferas.

Desta forma, com fulcro no artigo 53, § 54º da Lei n. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O FEITO, ante a ausência de bens penhoráveis.

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, encaminhando-se 

aos órgãos de restrição de crédito para anotação, nos termos do artigo 

782, § 3° do Código de Processo Civil.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

 Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92165 Nr: 6027-27.2013.811.0045

 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: BOM FUTURO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

ANDRÉ HENRIQUE CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ADRIANO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, HUMBERTO NONATO 

DOS SANTOS - OAB:3286/MT, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG, Lidiane Paula de Souza - OAB:99.525/MG, MARCO 

ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT, MARCO ANTÔNIO MENDES - 

OAB:11341/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Vistos.

Considerando os termos do at. 485,§ 1º, intime-se pessoalmente a parte 

requerente, para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito, por abandono da causa.

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

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42293 Nr: 2601-75.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE OLIVEIRA CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 66, o exequente informou a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito.

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.

Custas remanescentes se houverem, pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86121 Nr: 5805-93.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANA MESQUITA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - 

OAB:MT/22.903-O, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 46, o exequente informou a baixa do processo 

administrativo do débito, requerendo a extinção do feito.

Apresentou documentos às pp. 47/48.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação (p. 48), 

DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes se houverem, pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18228 Nr: 2674-57.2005.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSUCHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, Thiago Tagliaferro Lopes - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Vistos.

Conforme se vê à p. 308, a parte exequente pugnou pela desistência da 

presente execução, contudo, o advogado subscritor não possui 

procuração dos autos, com outorga de poderes para tal ato.

Desta feita, intime-se a parte exequente, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos a procuração com outorga de poderes para o 

Dr. Jeferson Alex Salviato, eis que se faz imprescindível para a 

homologação do pedido de desistência formulado à p. 308.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88326 Nr: 2203-60.2013.811.0045

 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: AGREPINO JOSÉ DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VALDENIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que não obteve-se êxito na localização 

da parte requerente, conforme nota-se às pp. 103 dos autos, e, embora 

determinada a intimação pessoal (p. 104), fora certificado pelo oficial de 

justiça nos autos em apenso (Cód. 87690 – p. 115), que restou infrutífera 

a intimação do mesmo endereço constante no presente feito.

Pois bem, o art. 274, parágrafo único, do CPC determina:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Desta forma, inviável se torna a determinação da intimação pessoal do 

requerente, uma vez que o oficial de justiça já diligenciou no endereço 

indicado nos autos (p. 08), contudo, restou inócua tal tentativa, conforme 

alhures explanado.

Posto isto, considerando que a parte autora não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, bem como estando este paralisado há mais de 30 

(trinta) dias por negligência do requerente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Custas remanescentes se houverem, pela parte requerente, contudo, 

suspendo a sua exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC, eis que 

trata-se de beneficiário de justiça gratuita (p.69).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91631 Nr: 5517-14.2013.811.0045

 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: LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI COMERCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:OAB-MT 14500, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/O, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8948

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, tendo as partes acima identificadas.

À p. 130, verifica-se petição da parte autora, informando que não possui 

interesse no prosseguimento da demanda, requerendo a extinção do feito.

Determinada a intimação da parte requerida (p. 131) para se manifestar 

acerca do pedido de desistência, manifestou-se favorável ao pedido de 

desistência da presente ação, de acordo com a petição de p. 133.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte requerente, via de consequência JULGO EXTINTO 

sem resolução do mérito o presente processo com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do CPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas remanescentes, se 

houverem, conforme dispõe o art. 90, caput, do CPC. E ainda, ao 

pagamento de honorários de sucumbência ao advogado da parte 

requerida, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Transitada em julgando, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
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P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92609 Nr: 6461-16.2013.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDMB, AMDMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Em petição de p. 73, a Defensoria Pública pugnou pela desistência da ação 

e arquivamento em definitivo do presente feito, eis que a parte exequente 

não possui interesse no prosseguimento da demanda.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Deixo de condenar a parte exequente ao pagamento das custas, nos 

termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil, em razão da 

gratuidade de justiça (p. 20).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84548 Nr: 4085-91.2012.811.0045

 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: ANDREIA APARECIDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10105/MT, JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:58.739/SP

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS 

MORAIS, tendo as partes acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 235/verso, entabularam 

acordo requerendo a sua homologação e consequente extinção da 

presente ação.

Assim, verificando que este fora assinado pelos advogados das partes, 

os quais possuem poderes para transigir, conforme procurações 

encartadas às pp. 35 e 108/110, bem como a comprovação do 

adimplemento pactuado (p.136/verso), a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC, fazendo-o por sentença.

Sem custas condenação de custas remanescentes, conforme os termos 

do art. 90, § 3°, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de p. 237, e, determino o levantamento do valor depositado 

em Juízo à p. 236/verso, em favor do patrono da requerente. Expeça-se o 

devido alvará judicial, com os dados indicados na p. 237, para efetuação 

da transferência do valor depositado na conta judicial.

As partes renunciaram ao prazo recursal (item 6 – p. 235/verso), assim, 

certifique-se a Sra. Gestora o trânsito em julgado e arquive-se os autos 

com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88740 Nr: 2631-42.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUB EMPREITADA MATOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a petição de p. 40, promova a inscrição do saldo devedor 

de custas processuais em protesto ou dívida ativa, conforme o caso. 

Anote-se no Distribuidor local.

Após, arquive-se.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115052 Nr: 6699-64.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERMINO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULINO FERREIRA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYANE NAYARA BALBINO 

ALMEIDA - OAB:19929/O

 A MM.ª Juíza proferiu a seguinte decisão: I – Diante da notícia de 

falecimento do requerido (petição protocolo: A111196), suspendo o curso 

do processo, nos termos do art. 313, inc. I do CPC. II - Sai o autor intimado 

a fim de que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo 60 (sessenta) dias, 

nos termos do art. 313, § 2º, inciso I, do CPC, requerendo o que entender 

de direito para tanto. III – Proceda a escrivania a juntada da petição que se 

encontra na contracapa dos autos (protocolo: A111196). Cumpra-se. 

Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo 

de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 1302 Nr: 1-03.1992.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO CHIESSE, LEILA TEREZA DE SOUZA 

CHIESSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.230v, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117620 Nr: 8199-68.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR GELLER, DAIANA TAISA PUHL GELLER, 

VALDIR PASSARINI CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE FISCHER KRAUSS - 

OAB:OAB/SP 165.263, RAQUEL MANSANARO - OAB:OAB/SP 271.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-A/MT, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 VISTOSTrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA 

COM COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.A requerente aduz na inicial firmou contrato de promessa de 

compra e venda com os requeridos Valdir Passarini Casanotto e Maria 

Lucia Onesco Casarotto, tendo como objeto os imóveis rurais registrados 

na matrícula 32.028 e 31.926, do CRI de Diamantino/MT, abrangendo uma 

área total de 7.361,04 ha (sete mil trezentos e sessenta e um hectares e 

quatro ares). E ainda, que fora celebrado um contrato aditivo ao 

instrumento original, em (>>>>>>>>)Portanto, como o direito de preferência 

não foi exercido no prazo decadencial convencionado, com o depósito do 

preço, considerando a data da propositura da ação (15.07.2013 - p. 05), 

assim reconheço a caducidade do direito da autora em exercer o direito de 
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preferência na aquisição do imóvel em litígio, restando, contudo, seu direito 

de perseguir nesta lide as perdas e danos, acaso existentes.Assim, 

acolho a preliminar de decadência suscitada pelos primeiros requeridos e 

declaro caduco o direito de preferência da parte requerente na aquisição 

do imóvel em litígio, nos termos do art. 513, paragrafo único e art. 516, 

ambos do Código Civil. Por outro turno, verifica-se a intempestividade da 

contestação apresentada pelos requeridos Valdir e Maria Lucia Casanotto, 

conforme certidão acostada à p. 671, assim decreto a revelia dos 

referidos réus, mas deixo de aplicar os seus devidos efeitos, 

considerando os termos do art. 345, inciso I, do CPC, já que os primeiros 

requeridos apresentaram defesa tempestivamente.Em razão do 

reconhecimento da caducidade do direito de preferencia, prejudicado 

encontra-se o pedido formulado às pp. 646/649.Apreciadas as 

preliminares, aguarde-se o feito a realização da audiência instrutória que 

fora redesignada, conforme despacho de p. 671, atentando-se a 

escrivania ao seu integral cumprimento.Intimem-se as partes e seus 

procuradores da presente decisão.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 5955 Nr: 676-93.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA ASFALTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, 

LUIZ FRANCISCO MARTINELLO, VERA LÚCIA BAPTISTA MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Apresentada manifestação no quinquídio, de pp. 301/346 quanto às 

matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, impulsiono os autos para intimar o 

exequente, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97497 Nr: 3948-41.2014.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B3 - COMERCIO DE GRÃOS LTDA EPP, CARLOS 

ALBERTO COZER, MARCELO MASSON MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO 

- OAB:OAB/MT 22135-B

 Pois bem. Considerando o pedido formulado à p. 193, com fulcro no art. 

362, inciso I, do CPC, REDESIGNO audiência de instrução para o dia 26 de 

junho de 2018, às 16h00min.

Diante da ausência de requerimento de depoimento pessoal pelas partes 

(p. 177 e 178), na data aprazada, será inquirida somente uma testemunha 

arrolada pela embargada, qual seja, Sr. Pedro Ferreira Granja Junior (p. 

184), que deverá ser intimado à comparecer ao ato designado pelo próprio 

patrono da empresa embargada, nos termos já determinados à p. 179.

 As demais testemunhas serão inquiridas através de Carta Precatória (p. 

190).

Nesse sentido, proceda a escrivania o envio dos expedientes que se 

encontram na contracapa dos autos.

Consigne-se que, tratando-se de processo incluso na Meta 2 do CNJ, não 

será admitido novo pedido de adiamento da instrução.

Por fim, intime-se o causídico Dr. Rannier Felipe Camilo para, no prazo de 

10 (dez) dias, juntar procuração/substabelecimento aos autos, a fim de 

regularizar a representação processual da embargada.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97837 Nr: 4223-87.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PRECEGUEIRO IVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA SAVARIS BEE - 

OAB:18674

 Considerando a realização do I MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO SICREDI, nos 

dias 13 e 14 de junho deste ano, conforme ofício n.º 0007/2017 CEJSUC e, 

ainda, diante da possibilidade de transação entre as partes, remeto os 

presentes autos ao CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÃO DE CONFITOS E 

CIDADANIA DE LUCAS DO RIO VERDE (CEJUSC) .

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92870 Nr: 151-57.2014.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE FERREIRA DE MATTOS 

- OAB:MT/6.233-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 VISTO.

Manifestem-se as partes acerca do Estudo Psicossocial às pp. 55/61, no 

prazo de 10 (dez) dias.

No mais, diante do peticionado à p. 69, intime-se o requerido para que 

cumpra o determinado às pp. 18/19 no que concerne ao pagamento dos 

alimentos provisórios.

Com manifestação das partes, quanto ao laudo psicossocial ou decorrido 

o prazo “in albis”, certifique-se e abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, digam as partes se pretendem produzir outras provas, justificando 

a sua necessidade no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97497 Nr: 3948-41.2014.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B3 - COMERCIO DE GRÃOS LTDA EPP, CARLOS 

ALBERTO COZER, MARCELO MASSON MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO 

- OAB:OAB/MT 22135-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte embargada a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97497 Nr: 3948-41.2014.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B3 - COMERCIO DE GRÃOS LTDA EPP, CARLOS 

ALBERTO COZER, MARCELO MASSON MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO 

- OAB:OAB/MT 22135-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte embargante 

para efetivar o pagamento das guias de distribuição da CARTA 

PRECATÓRIA E DILIGÊNCIAS de Oficial de Justiça no deprecado. As guias 

para recolhimento para ambas deverão ser emitidas no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99560 Nr: 5614-77.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA MARA DE MATTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do laudo pericial juntado as fls.112/115, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37604 Nr: 2641-91.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORÁ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, Heber Pereira Bastos - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92870 Nr: 151-57.2014.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE FERREIRA DE MATTOS 

- OAB:MT/6.233-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33015 Nr: 2597-09.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LUIS GARCIA, JULIANE 

BRESSANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99560 Nr: 5614-77.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA MARA DE MATTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

Às providências necessárias.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 114632 Nr: 5195-61.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilta Fernandes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a juntada do Laudo de fl. 118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 93785 Nr: 2992-97.2014.811.0021

 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: Degmar Luiz Putencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados de ambas 

as partes para que, no prazo de 10(dez) dias, manifestem o que 

entenderem de direito em relação ao Laudo de fl. 176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101031 Nr: 2841-97.2015.811.0021

 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: Celina Neves Messias Lima, Odair Pereira Lima, 

Ademilson Neves Messias, Mislene Neves, Maria Aparecida Neves 

Messias, Ceci Maria Neves Messias, Elizabete Neves Messias, Celina 

Neves Messias Lima, Lucilene Neves Messias, Selma Maria Neves 

Messias Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Neves Messias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 484 Nr: 85-77.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Sipriano de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariovaldo Jose Ribeiro Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daphnis Oliveira - OAB:1004/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Julia Fernanda Santos de Carvalho - 

OAB:20144-O/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Autora para que, no prazo de 10(dez) dias, manifeste e requeira o que 

entender de direito em relação ao desarquivamento dos presentes Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 95741 Nr: 4336-16.2014.811.0021

 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: Joao Batista Ferreira de souza Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

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

OAB:5736/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado de ambas 

as partes para que, no prazo de 10(dez) dias, manifestem em relação ao 

laudo de fls. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 82336 Nr: 1180-88.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - 

OAB:OAB/MT 10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Autora para que, no prazo de 10(dez) dias, informe número valido do CPF 

da Exequente Maria Aparecida da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 95182 Nr: 3945-61.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Mendes da Silva Gonçalves

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

Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ediones mendes Gonçalves - 

OAB:23854/0, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - OAB:15999, 

Sergio Henrique K Kobayashi - OAB:6.180/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para tomar ciência da decisão de fl. 116, a seguir transcrita: 

Indefiro os pedidos de fls. 113 e 114, eis que o alvará já fora expedido 

(fls. 105) e pago, conforme consulta ao sistema SISCON/DJ.

 Sendo informado o cumprimento da obrigação constante no acordo, 

intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

salientando que o silêncio será entendido com integral cumprimento da 

obrigação, com o consequente arquivamento do feito.

Intime-se e cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112068 Nr: 3660-97.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayglis Salvadori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilario João Salvadori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 3ª PUBLICAÇÃO - 20 (VINTE) DIAS

 AUTOS N.º 3660-97.2016.811.0021 – Código: 112068.

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Mayglis Salvadori, CPF: 997.304.640-49, RG: 

6.074.543.866 SJS/RS.

PARTE RÉQUERIDA: Hilario João Salvadori, RG: 8.006.618.411 SSP/RS, 

CPF: 093.501.010-68

FINALIDADE: CIENTIFICAR aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa - 

MT, se processam os autos da ação de INTERDIÇÃO, movida por 

MAYGLIS SALVADORI em face de HILÁRIO JOÃO SALVADORI, brasileiro, 

casado, nascido no dia 14/01/1941, RG: 8.006.618.411 SSP/RS, CPF: 

093.501.010-68; onde foi prolatada a r. Sentença que decretou a 

interdição de HILÁRIO JOÃO SALVADORI, e por ser reconhecidamente 

incapaz para os atos da vida civil, sendo-lhe nomeado curadora a ora 

requerente. Assim sendo e, para que chegue ao conhecimento dos 

interessados, determinou o MM. Juiz a publicação do presente Edital de 

Interdição, que será publicado por 03 (três) vezes com intervalo de 10 

(dez) dias e afixado no lugar de costume, e publicado no Diário de Justiça 

deste Estado, pelo prazo de lei.

DECISÃO/DESPACHO: “[...]Dispositivo / Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC, julgo totalmente procedente o pedido postulado 

na inicial, para decretar a interdição de HILÁRIO JOÃO SALVADORI, 

nomeando como sua curadora a requerente MAYGLIS SALVADORI. / 

Oficie ao Cartório de Registro Civil desta comarca, para que providencie o 

registro da presente decisão do assentamento de nascimento do 

interditado. / Publique-se pele imprensa local e pelo órgão oficial por três 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando no edital o nome do 

interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela, 

nos termos do artigo 1.184 do Código de Processo Civil. / Oficie-se o 

Cartório Eleitoral da presente decisão, para que seja inserido tal 

informação em eventual cadastro existente em nome do interditado, para 

fins do art. 15, inciso II da Constituição Federal. / A curadora deverá, nos 

termos do artigo 759 e seguintes do diploma adjetivo pátrio, prestar 

compromisso. / Sem custas ou honorário. / Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. / Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. / Intime-se e 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, Wender da Silva 

Bresolin, Servidor., digitei.

 Água Boa - MT, 2 de abril de 2018.

Marcelo Kist Engelmann

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95182 Nr: 3945-61.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Mendes da Silva Gonçalves

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

Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ediones mendes Gonçalves - 

OAB:23854/0, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - OAB:15999, 

Sergio Henrique K Kobayashi - OAB:6.180/MT

 Indefiro os pedidos de fls. 113 e 114, eis que o alvará já fora expedido 
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(fls. 105) e pago, conforme consulta ao sistema SISCON/DJ.

 Sendo informado o cumprimento da obrigação constante no acordo, 

intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

salientando que o silêncio será entendido com integral cumprimento da 

obrigação, com o consequente arquivamento do feito.

Intime-se e cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105053 Nr: 5250-46.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Rossini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia da parte executada (certidão fl. 68), 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente.

2. EXPEÇA-SE o competente precatório, conforme solicitado, 

encaminhando ofício necessário.

3. Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos referidos valores.

4. Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do alvará 

em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96985 Nr: 472-33.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. FIUZA - COMÉRCIO, Ledir Gomes Fiuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de citação por edital requerido às fls. 26/26-v.

2. Expeça-se edital de citação dos executados, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando as formalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

3. Na sequência, intime-se a parte exequente para requerer as 

providências que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110452 Nr: 2693-52.2016.811.0021

 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: AAGdOV, Camila Karita Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Valadares Alves

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fundamenta-se e decide-se. 2. De entrada, decreto a revelia do acusado 

que, embora citado, deixou transcorrer o prazo para apresentação de 

contestação .Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais 

de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVASResolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos, bem como consignar o ônus probatório. Nesta 

esteira, com fundamento no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.Nesse quadro, 

fixa-se como controvertidos os seguintes pontos:a) a verificação do 

binômio necessidade/possibilidade referente ao montante pleiteado dos 

alimentos; ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente comprovar 

a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado acima. 3. 

Diante da natureza da demanda, aliado à cota do Ministério Público, este 

Juízo tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 (vinte e sete) de junho de 2018, às 

14h00min (horário de Mato Grosso). Com fundamento no art. 357, §4º do 

CPC, INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas em 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.Apresentado o rol, EXPEÇA-SE o 

necessário para a intimação judicial das testemunhas arroladas pela 

Defensoria Pública, com espeque na regra de exceção insculpida no artigo 

455, §4º, inciso IV do Código de Processo Civil.INTIMEM-SE as partes 

pessoalmente para comparecimento na audiência designada.INTIME-SE 

também a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso acerca da 

audiência designada.CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 14 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107147 Nr: 889-49.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJRdS, Luciene Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Neres Guedes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Proceda-se com a intimação das partes, 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. 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. 5. 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.6. CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação 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, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público.8. Após, venham os 

autos CONCLUSOS para as devidas deliberações.Processe-se em 

segredo de justiça, por força do dispositivo contido no artigo 189, inciso II 

do CPC.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37864 Nr: 2466-38.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Regina Sousa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

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

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 
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recebimento de numerário decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência do depósito noticiado 

às fls. 144/145.

A exequente concordou com a alegação de quitação (fl. 147).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

147).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99199 Nr: 1793-06.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenir Paulo Biasibetti, Zenir Paulo Biasibetti-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da notícia de falecimento da parte executada (fls. 29/30), 

indefiro o pedido de penhora formulado às fls. 31/32.

2. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

regularizar o polo passivo da demanda.

3. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95625 Nr: 4244-38.2014.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurora Maia de Urzeda - ME, Aurora Maia de 

Urzedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de citação por edital requerido às fls. 27/27-v.

2. Expeça-se edital de citação dos executados, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando as formalidades previstas no rt. 8º da Lei nº 6.830/80

 3. Na sequência, intime-se a parte exequente para requerer as 

providencias necessárias no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80255 Nr: 3276-13.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lince Construtora e Incorporadora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. A citação por edital tem lugar quando a parte a ser citada não for 

encontrada, devendo ter sido esgotados todos os meios razoáveis de sua 

localização, haja vista que essa modalidade de comunicação do 

executado acerca de determinada demanda é medida extrema e que só 

deve ser utilizada quando tentada todas as formas e meios de encontrá-lo 

pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da defesa.

 Nesse contexto, considerando que não houve esgotamento de diligências 

visando à localização da parte devedora, INDEFIRO o pedido de citação 

por edital formulado à fl. 77.

2. INTIME-SE o exequente para que diligencie no sentido de promover a 

citação pessoal do executado, devendo isto acontecer no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101764 Nr: 3249-88.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Francisco Xavier

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Tendo em vista o documento apresentado pelo perito à fl. 37, 

informando que não foi possível realizar o laudo pericial devido a falta de 

exames no dia da perícia. DETERMINA-SE a realização de nova perícia.

2 – Importante ressaltar que a data da realização da perícia deverá ser 

indicada pelo perito nomeado e certificado nos autos, ocasião em que o 

Gestor deste Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem como o 

local e o horário agendado, ressalva-se que a parte autora deverá 

comparecer munida de todos os exames médicos que possui, 

observando-se a ressalva apresentada pelo perito à fl. 37.

3 – No mais, CUMPRA-SE as determinações exaradas na decisão de fl. 64.

 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100992 Nr: 2814-17.2015.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÊISDS, Iacma de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo Estumano de Souza

 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:

 1. Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da constrição patrimonial, nos termos do art. 854, § 3º, 

do NCPC.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16026 Nr: 2974-57.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Raimundo de Freitas - 

OAB:22146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 1. Defiro o pleito de fl. 222.

2. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

promova a baixa dos gravames nº 39 e nº 40 pertencentes à matrícula 

155.

3. Após, intime-se o exequente para se manifestar nos autos sobre o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31492 Nr: 492-97.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Becker, Maria Feix Becker

 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 - 
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OAB:14258-A/MT

 Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL 

S/A em face da decisão proferida à fl. 498, sob o argumento da existência 

de contradição.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não provimento do recurso 

de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que razão não assiste à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer contradição na decisão atacada, 

que deve ser compreendida internamente entre a fundamentação exarada 

e o comando lançado.

 Na verdade, pretende o embargante, com a interposição do recurso, 

rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, 

finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges)

 Logo, por pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado.

 3. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, este Juízo conhece, 

contudo, NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração, devendo a 

decisão atacada ser mantida em sua integralidade, pelos próprios 

fundamentos lançados.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca dos 

apontamentos realizados pelo perito às fls. 507/510.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37349 Nr: 1951-03.2011.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLRdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão formulado à fl. 92, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, do NCPC.

2. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte exequente para dar 

andamento ao feito e requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do processo.

3. Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 33/2018-DF - O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, MM. Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Alto Araguaia, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. CONSIDERANDO a 

Portaria n.º 382/2014-PRES, de 02 de outubro de 2014, que regulamenta, 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o controle de 

frequência, bem como a prestação de serviços extraordinários e disciplina 

o banco de horas e a utilização dos créditos, CONSIDERANDO a decisão 

proferida nos autos do Pedido de Providências n. 128/2017 (cia 

0133611-76.2017.8.11.0000), requerido pelo SINDOJUS, concernente a 

solicitação de alteração do Art. 2º, § 3º da Portaria n. 382/2014-PRES, de 

modo a possibilitar que os Oficiais de Justiça/Avaliadores das comarcas 

do interior, de Entrância Especial e que atuam no 2º Grau de Jurisdição, 

passem a registrar o ponto duas vezes na semana, RESOLVE: Art. 1º - 

ESTABELECER o período das 13 às 18h, às terças e quintas-feiras, para o 

registro manualmente do ponto pelos Oficiais de Justiça, do mesmo modo 

aos que estiverem escalados para o regime de plantão, sendo que o livro 

ponto ficará disponível na Central de Mandados, ficando terminantemente 

proibido registro após às 18h, devendo o Gestor da referida Central, todo 

final de mês, proceder atestes nas folhas de frequência e encaminhar 

para a Diretoria do Foro. § 1º - DETERMINAR que, quando for feriado na 

terça ou quinta-feira, o registro do ponto deverá ser realizado no primeiro 

dia útil subsequente; Art. 2º - DESIGNAR o período das 13 às 18h, às 

terças e quintas-feiras, para atendimento dos Oficiais de Justiça pela 

Central de Mandados, referente também, ao sistema PJE, ficando vedada a 

distribuição, carga e recebimento de mandados fora deste horário, salvo 

quando destinados ao regime de plantão, devendo o Gestor(a) 

Judiciário(a) e o Gestor da Central de Mandados se atentarem as matérias 

estritamente relacionadas a plantão. § 1º - As diligências para pagamento 

dos Oficiais deverão ser processadas somente nas terças e 

quintas-feiras, das 13 às 18h, ficando vedado o processamento fora 

deste horário, salvo quando destinados ao regime de plantão. § 2º - 

ESTABELECER que quando for feriado na terça ou quinta-feira, o 

atendimento dos Oficiais de Justiça pela Central de Mandados do Fórum 

desta comarca será feito no primeiro dia útil subsequente. § 3º - Caso o 

Oficial de Justiça Plantonista tenha que cumprir diligência fora do perímetro 

urbano da sede desta comarca, deverá deixar de sobreaviso o próximo 

Oficial Plantonista que estiver na cidade vez que, caso haja necessidade, 

o mesmo será convocado pela Central de Mandados. Art. 3º - 

DETERMINAR o período das 13 às 18h, diariamente, para atendimento das 

Secretarias das Varas pela Central de Mandados, ficando vedado o 

recebimento e devolução de mandados fora deste horário, salvo em 

regime de plantão. Art. 4º - INFORMAR que os casos omissos serão 

resolvidos pela Diretoria do Foro desta comarca. Art. 5º - Esta portaria 

entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º - Afixe-se cópia no átrio 

deste Fórum no local costumeiro e publicada pela imprensa, bem como 

encaminhe cópia ao Conselho da Magistratura, assim como a todos os 

Gestores Judiciários desta comarca, Central de Mandados e Oficiais de 

Justiça. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Cumpra-se. Alto 

Araguaia-MT, 02 de abril de 2018. Pierro de Faria Mendes - Juiz de Direito 

e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 18156 Nr: 1238-07.2006.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHFL, IAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Código n.° 18156

Vistos, em correição.

Haja vista o requerido pelo Executado às fls. 97, e ainda, por se tratar de 

processo passível de transação, nos termos do disposto no artigo 139, V 

do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para dia 24 de abril de 

2018, às 13h00 (horário oficial do MT), a ser realizada no Centro de 

Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, com o fito 

de viabilizar acordo de alimentos. Para tanto, remetam-se os autos ao 

referido Centro.

Intimem-se as partes, expedindo-se carta precatória para tanto, caso 

necessário.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 53874 Nr: 3338-22.2012.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:OAB/DF 16785

 Vistos,

Trata-se de demanda executiva em que o exequente informou o 

pagamento da dívida e requereu a extinção do feito (fl. 59 ).

É o relatório do necessário, decido.

Diante do acima registrado, nos termos do artigo 924, II do CPC, extingo a 

presente execução fiscal.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Considerando o valor executado, deixo de condenar ao pagamento das 

custas processuais.

 P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 53874 Nr: 3338-22.2012.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:OAB/DF 16785

 Vistos.

Cite-se o executado para que, nos termos do art. 8.º da LEF, em 05 dias, 

pague a dívida com os juros e encargos indicados na CDA, ou garanta a 

execução.

A citação deverá ser via correios. No caso de ser infrutífera, 

independentemente de nova conclusão, expeça-se mandado.

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

dias, e será contado a partir da intimação da penhora. (art. 16, inc. III, LEF).

Defiro os benefícios do art. 172, § 2.º do CPC, e na hipótese de pronto 

pagamento, arbitro os honorários em 10 % (dez por cento) do valor da 

causa.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59708 Nr: 2209-11.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a petição acostada aos autos pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (ref. 73), informando que não oporá embargos à execução e que 

concorda com o cálculo elaborado à ref. 64pela parte exeqüente, razão 

pela qual HOMOLOGO o mesmo, e DETERMINO que seja solicitado o 

pagamento do valor executado ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região (artigo 910, §1º do CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 2 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70506 Nr: 903-36.2016.811.0020

 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: ANDERSON MUNIR GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMERICA LATINA LOGÍSTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:15566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104

 Vistos.

1. Em juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada (ref. 50) pelos 

seus próprios fundamentos.

2. INTIMEM-SE.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 2 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74865 Nr: 3331-88.2016.811.0020

 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: MARIA CESAR BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e 

análise de preliminares em sentença, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar 

como prova de suas alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 2 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92220 Nr: 914-94.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível (ref. 12) 

manejada contra a decisão derradeira, na forma do artigo 1.022 do CPC, 

buscando nítida reforma de mérito da decisão guerreada, o que é vedado 

em tal via recursal. Explico.

2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou 
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que “os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício 

judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão 

deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de 

consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido 

processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 

6.223).

 3. O embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo 

configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem 

incumbe a devolução da matéria julgada conforme artigo 1.055 do CPC.

 4. Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de matéria 

sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, 

em conseqüência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam deste 

entendimento a jurisprudência pátria, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. 

INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 

2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 

26.02.2007, p. 549)”

5. Ressalto que a decisão embargada fundamentou, de forma clara e 

precisa, suas razões de decidir, ainda que a tese nela perfilhada não 

convenha aos interesses do embargante, de forma que a prestação 

jurisdicional foi devidamente entregue, não havendo assim que se falar em 

contradição ou omissão.

6. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, 

NÃO CONHEÇO dos presentes embargos.

7. Publique-se. Intime-se.

 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 2 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63751 Nr: 1350-58.2015.811.0020

 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: JÉSSICA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

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

Silva - OAB:8184-A

 Intimação do advogado da requerente para informar o endereço da parte 

no prazo de 02 (dois) dias, tendo em vista a perícia designada e certidão 

do oficial de ref. 43.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54645 Nr: 272-97.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN DOS SANTOS GAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO COSTA 

MATOS - OAB:33501

 Autos n. 272-97.2013.811.0020 (cód. 54645).

Recuperando: Jhon dos Santos Gavier.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de processo executivo de pena do sentenciado JHON DOS 

SANTOS GAVIER, condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime capitulado no 

artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

2. Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela extinção da pena do 

reeducando pelo seu cumprimento integral (fl. 192).

3. Os autos vieram conclusos.

 É o relatório do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 4. Apreciando os autos, vejo que assiste razão ao Parquet, porquanto 

ressai dos autos que a pena imposta, cujas condições foram fixadas em 

sede de audiência admonitória (fls. 108/109), foi devidamente cumprida, 

conforme se infere das fls. 03 (verso) e 191.

5. Ante ao exposto, com fulcro no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, 

JULGO EXTINTA a punibilidade da pena imposta a JHON DOS SANTOS 

GAVIER, anteriormente qualificado nos autos.

 6. Sem custas, posto que não houve condenação em custas na sentença 

condenatória prolatada.

7. 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.

8. Prescindível a intimação pessoal do(a/s) acusado(a/s) consoante 

regramento ínsito na CNGC.

9. Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em 

julgado e promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e 

baixas de estilo.

10. Após concretizadas as medidas pertinentes às necessárias 

comunicações para que o reeducando não sofra as consequências 

decorrentes do presente procedimento, observando o que preconiza o 

artigo 202 da Lei nº 7.210/1984 e a CNGC, ARQUIVE-SE.

11. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 09 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23332 Nr: 924-90.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO IZIDORO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 Autos n. 924-90.2008.811.0020 (cód. 23332).

Recuperando: Paulo Izidoro dos Santos.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de processo executivo de pena do sentenciado PAULO 

IZIDORO DOS SANTOS, condenado à pena privativa de liberdade de 05 

(cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime 

capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

2. Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela extinção da pena do 

reeducando pelo seu cumprimento integral (fl. 705).

3. Os autos vieram conclusos.

 É o relatório do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 4. Apreciando os autos, vejo que assiste razão ao Parquet, porquanto 

ressai dos autos que a pena imposta, cujas condições foram fixadas em 

sede de audiência admonitória (fl. 627), foi devidamente cumprida, 

conforme se infere das fls. 13 (verso), 640 e 705.

5. Ante ao exposto, com fulcro no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, 

JULGO EXTINTA a punibilidade da pena imposta a PAULO IZIDORO DOS 

SANTOS, anteriormente qualificado nos autos.

 6. Com custas, nos termos da sentença prolatada, devendo-se certificar 

o recolhimento destas, conforme certidão e documentos de fl. 71.

7. 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 
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e/ou DPE face disposição orgânica e processual de regência.

8. Prescindível a intimação pessoal do(a/s) acusado(a/s) consoante 

regramento ínsito na CNGC.

9. Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em 

julgado e promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e 

baixas de estilo.

10. Após concretizadas as medidas pertinentes às necessárias 

comunicações para que o reeducando não sofra as consequências 

decorrentes do presente procedimento, observando o que preconiza o 

artigo 202 da Lei nº 7.210/1984 e a CNGC, ARQUIVE-SE.

11. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 09 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 62491 Nr: 685-42.2015.811.0020

 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: COSME DAMIÃO DA CONCCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 20. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, sem consequência, REVOGO a liminar 

anteriormente concedida de ref. 03.21. Sem custas e honorários, pois a 

parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.22. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias.23. 

Publique-se. Intimem-se. 24. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia, 02 de abril de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58732 Nr: 1464-31.2014.811.0020

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BENTO CARDOSO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 16. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, 

determinando o regular prosseguimento da execução até final satisfação 

da dívida exeqüenda. 17. Com espeque nos princípios da sucumbência e 

causalidade, CONDENO a embargante ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

causa, os quais devem, todavia, permanecer suspensos em razão da 

gratuidade de justiça.18. Transitada em julgado a presente decisão, 

desapensem-se os presentes autos, restando cópia da decisão nos autos 

executivos, e arquivem-se.19. Publique-se. Intimem-se.20. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 15 de janeiro 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000181-48.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DOMINGOS FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LINS DE AGUIAR OAB - PE27712 (ADVOGADO)

BRENO LINS DE AGUIAR OAB - PE27702 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000181-48.2017.8.11.0020 REQUERENTE: LUCINEIA DOMINGOS 

FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CONSULT CENTER DO BRASIL - 

EIRELI - EPP Vistos. 1. CERTIFIQUE-SE a tempestividade do recurso 

interposto. 2. Se tempestivo, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 

11709831, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a 

gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 3. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 4. A seguir, com ou sem 

resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-06.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DAUBENIDES SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010195-06.2016.8.11.0020 REQUERENTE: DAUBENIDES SILVA DE 

PAULA REQUERIDO: OI S/A VISTOS, A parte autora alega a ocorrência de 

cobranças indevidas durante os anos de 2014 e 2015, diferentemente do 

que fora contratado. Em sua contestação, a reclamada requer a 

improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A parte reclamante ao expor os fatos, apesar 

de informar a datas das cobranças indevidas o faz de forma superficial. 

Outrossim, a insuficiência de demonstração do que fora indevidamente 

pago, apesar da juntada das faturas é causa para o não acolhimento do 

pedido de danos materiais, uma vez que apesar da insurgência, o valor 

fora devidamente quitado sem que houvesse qualquer pedido de 

cancelamento e/ou migração/portabilidade para outra empresa do ramo de 

telefonia/internet. Observo que na trajetória apresentada pela autora, ela 

livremente poderia ter deixado de contratar junto a ré, porém optou por não 

o fazer, aquiescendo com os valores reajustados pela demandada, o que 

não é nenhum ilícito praticado. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. 

I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum
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Portaria

 PORTARIA

 O Dr. João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 EXONERAR a pedido o Sr. MURILO UBIRATAN ALVES DE ALMEIDA 

portador do RG nº 20711085 SESP/MT e inscrito no CPF sob o nº 

046.373.321-5 0 do cargo de Assessor de Gabinete I, do MM. Juiz de 

Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, a partir desta data.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Barra do Bugres-MT 03 de abril de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94462 Nr: 4039-48.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDILSON OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evair Kichel Zuffo - 

OAB:17569/e, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111676 Nr: 2711-15.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DOS ANJOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97519 Nr: 115-92.2015.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DONIZETE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111661 Nr: 2697-31.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111686 Nr: 2721-59.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115769 Nr: 5244-44.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE APARECIDA CHEIRON SAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122382 Nr: 2255-31.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANE SEBASTIÃO PEREIRA, EVDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMOES FRANCO NETO 

- OAB:13.594, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10910-B

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135023 Nr: 1575-12.2018.811.0008

 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: JOÃO RICARDO VIEIRA DE SOUZA, LOURIVAL 

FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR MEIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9.749-b, PAULO 
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SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.Para 

justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 02/05/2018, às 14h:30min, 

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 os autores e CITE-SE o requerido, com 

antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareça à 

audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não 

comparecimento injustificado à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). 

Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações 

feitas, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos – CEJUSC.Não havendo conciliação, 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, INTIMEM-SE os autores 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, 

02 de abril de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110378 Nr: 1939-52.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação ajuizada por FATIMA APARECIDA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente 

qualificados. Alegando, em síntese, que a autora que era genitora e 

dependente de Edilson da Silva de Paula, falecido em 25 de novembro de 

2013, quando ostentava a condição de segurado da previdência social. 

Assim, pediu a condenação da ré à concessão do benefício da pensão 

por morte (fls. 05/10). Juntou documentos (fls. 11/45).

Regularmente citada (p. 47-v), a autarquia ré apresentou contestação (fls. 

48/54), alegando que a autora não preenche os requisitos necessários à 

obtenção do benefício pleiteado. Juntou documentos (fls. 55/64).

Em audiência de instrução, houve a colheita do depoimento de duas 

testemunhas.

 Os autos vieram conclusos.

É o que merece ser relatado.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O processo está em ordem com as partes bem representadas. Ao feito é 

cabível o julgamento antecipado, pois não necessita da produção de 

novas provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

A pensão por morte, benefício previsto no artigo 201, V, da Constituição 

Federal e regulamentado pela Lei n. 8.213/91, artigos 74 a 79, tem por fim 

assegurar o sustento dos dependentes do segurado, homem ou mulher, 

que falecer.

A autora teve seu pedido de concessão de pensão por morte indeferido 

pelo requerido, sob a alegação de ausência de qualidade de dependente. 

Motivo pelo qual a levou a ingressar a presente ação.

A concessão de tal benefício encontra-se disposta no artigo 74, da Lei n.º 

8.213/1991, do qual se depreende os seguintes requisitos: I) óbito do 

instituidor; II) qualidade de segurado do mesmo; III) dependência do 

requerente com relação ao de cujus.

O óbito do instituidor fica devidamente comprovado pela certidão de óbito 

apresentada às fls. 14. Quanto à qualidade de segurado, sua CTPS 

apresentada as fls. 17/18 e o respectivo termo de rescisão do contrato de 

trabalho (fl. 34) explicitam tal qualidade.

A dependência econômica do pai ou da mãe em relação a filho deve ser 

comprovada, na forma do artigo 16, § 4 o , da Lei n. 8.213/1991.

O artigo 22 do Decreto 3.048/99 define que a comprovação de 

dependência econômica deve ser feita por meio de três dos documentos 

elencados, entre eles: (vii) prova de mesmo domicílio; (viii) prova de 

encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão 

nos atos da vida civil e (xvii) quaisquer outros que possam levar à 

convicção do fato a comprovar.

Ocorre que a autora não juntou aos autos qualquer dos outros 

documentos exemplificados para a comprovação da dependência 

econômica, assim, verifica-se que não há comprovação satisfatória da 

dependência econômica alegada.

Quanto aos documentos de fls. 28/41, verifica-se que o crédito trabalhista 

foi recebido pela autora pela linha de sucessão estabelecida no artigo 

1829 do Código Civil. Sendo o de cujus solteiro e sem filhos (sem cônjuge 

e descendentes) o benefício fica disposto aos ascendentes, portanto sua 

mãe (autora), não indicando referido fato a qualidade de dependente.

Não há início de prova material de que o falecido contribuísse de maneira 

habitual e substancial para o sustento da genitora e, quanto à prova oral, 

os depoimentos foram genéricos e imprecisos quanto à alegada situação 

de dependência, bem como demasiadamente frágeis.

A testemunha Maria Aparecida do Nascimento alegou que a autora e seu 

filho há 16 anos, que este morava com sua mãe aqui em Barra do Bugres, 

mas não soube informar o endereço. Afirmou que o falecido era solteiro e 

não tinha filhos. Disse que a autora é separada, que morava somente com 

o filho falecido. Informou que a autora possui outros filhos, mas que não 

moram com ela. Alegou que a profissão da autora é do lar, não sabe dizer 

se autora tem emprego ou outra renda. Noticiou que o filho falecido ajuda 

em tudo em casa. Atualmente não sabe qual renda a autora tem para o 

sustento. Relatou que constatou que o falecido vivia na casa da mãe de 

forma não esporádica.

Já a testemunha Luiz Rogerio Pereira relatou que conhece a autora faz 

16/17 anos e o seu filho falecido. Afirmou que a autora estava separada 

do esposo e que o falecido morava com a mãe. Mencionou que a autora 

morava na ‘Av. Rio Branco’, enquanto o falecido trabalhava na fazenda, 

não soube informar se o falecido morava na fazenda no município de 

Sapezal. Alegou que o falecido sempre estava aqui dando assistência 

para autora. Informou que a autora morava com outra filha, não soube 

informar o total de filhos que a autora tem. Noticia, imprecisamente, que a 

autora trabalhava fora em casa família, como doméstica. Declarou que não 

conversava com o falecido, não tinha contato próximo, afirma apenas, que 

a autora dizia que o filho dava assistência. Não sabe dizer se a autora 

teve que mudar de residência por causa da morte do filho.

Da análise dos depoimentos, tem-se que a prova oral foi vaga e 

inconsistente. As testemunhas, manifestadamente, apresentaram 

desconhecimento sobre as circunstâncias econômicas que ensejassem a 

dependência econômica da autora em relação ao filho. Uma porque não 

souberam informar precisamente, principalmente a segunda testemunha, 

se o falecido vivia em outra cidade junto com a mãe, já que todos os 

documentos relatam que o falecido vivia na cidade de Sapezal/MT, 

enquanto a mãe, segundo as testemunhas, morava em Barra do 

Bugres/MT. Dois porque os testemunhos não foram harmônicos, que por 

sua vez, também não foram suficientes para ampliar a eficácia probatória 

nos autos, já que a autora não apresentou nenhum vestígio de prova de 

encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão 

nos atos da vida civil.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME 

NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA DA MÃE EM 

RELAÇÃO AO FILHO NÃO CONFIGURADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. Diante da condenação imposta ao INSS, de 

forma ilíquida, impõe-se o reexame necessário do julgado, nos termos da 

Súmula nº 490 do STJ. 2. É indispensável à concessão do benefício de 

pensão por morte a comprovação do óbito, da qualidade de segurado do 

falecido, bem como da qualidade de dependente do (a) requerente. 3. A 

norma de regência exige a comprovação da dependência econômica dos 

pais para que possam auferir a pensão instituída em decorrência do 

falecimento do filho. No caso, a apelante (mãe do de cujus) não conseguiu 

se desincumbir do ônus de comprovar sua dependência econômica em 

relação ao segurado falecido, pois a ínfima documentação juntada à inicial, 

consistente na Carteira de Trabalho, contracheque e na certidão de óbito, 

não apresenta, sequer, indícios de tal dependência. 4. Ademais, em 
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depoimento oral, a parte autora informou que sobrevive do trabalho rural 

no assentamento onde reside com o seu marido, que é aposentado, 

declarações que ainda mais fragilizam a tese de que a ajuda financeira do 

de cujus era essencial para a sua sobrevivência. 5. Apelação e remessa 

oficial, tida por interposta, providas. Sentença reformada. 6. Inversão do 

ônus da sucumbência. Honorários fixados em 10% do valor da causa, 

cuja exigibilidade ficará condicionada às hipóteses do §3º do art. 98 do 

CPC/2015, em razão da assistência judiciária gratuita deferida. (AC 

0051397-93.2014.4.01.9199 / GO, Rel. JUIZ FEDERAL CRISTIANO 

MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA 

BAHIA, e-DJF1 de 21/06/2017) (Grifo nosso).

Portanto, a prova dos autos não deixa clara a dependência econômica da 

autora em relação ao falecido filho, o que conduz à improcedência do 

pedido.

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 FATIMA 

APARECIDA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Sucumbente, condeno a Autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver, e no pagamento dos honorários advocatícios dos 

Procuradores do Réu, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, 

observados, quanto à exigibilidade, os termos do artigo 98, §3º, do Código 

de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Barra do Bugres - (MT) 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97468 Nr: 76-95.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR MADALENA PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que 

decorreu o prazo da citação do requerido sem nenhuma manifestação, 

Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para manifestar o que de direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 23897 Nr: 632-15.2006.811.0008

 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: JABDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADB, NBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que até o presente momento 

não fora aportada aos autos Certidão de Débitos Estaduais, razão pela 

qual, determino a intimação da inventariante para que no prazo de 30 

(trinta) dias apresente aos autos GIA-RETIFICADORA, acompanhada da 

avaliação realizada pela autoridade fazendária, do demonstrativo de 

cálculo feito pela AGENFA/SEFAZ, comprovante de recolhimento de 

imposto sobre a transmissão causa mortis dos bens móveis, imóveis e 

recursos financeiros, e ainda, Certidão Negativa de Débitos Estaduais.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80321 Nr: 1923-40.2012.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PINTO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIO BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos,

 Em perfunctória análise, verifico que até o presente momento não fora 

aportada aos autos ITCMD, razão pela qual, determino a intimação do 

inventariante para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente aos autos 

GIA-RETIFICADORA, acompanhada da avaliação realizada pela autoridade 

fazendária, do demonstrativo de cálculo feito pela AGENFA/SEFAZ, 

comprovante de recolhimento de imposto sobre a transmissão causa 

mortis dos bens móveis, imóveis e recursos financeiros.

 No mais, cumpra-se in totum a r. decisão de fls. 105.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 6982 Nr: 43-96.2001.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos planilha atualizada do débito.

2. Com as informações nos autos, tornem-me os autos conclusos para 

análise do petitório de fls. 307.

3. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 24253 Nr: 903-24.2006.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON XAVIER DE FARIAS - ME

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

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Indefiro o pedido de fls. 39/40, eis que no ano de 2016, o Plenário do 

CNJ aprovou a edição de uma recomendação (Recomendação n. 51) para 

que todos os magistrados passassem a utilizar exclusivamente os 

sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud na transmissão de ordens judiciais 

ao Banco Central, ao Denatran e à Receita Federal.

 2. A proposta de recomendação, da Comissão Permanente de Tecnologia 

da Informação e Infraestrutura do CNJ, busca reduzir ou eliminar o envio 

de ofícios de papel e está amparada na Lei n. 11.419, de 2006, que 

determina que todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos 

do Poder Judiciário e dos demais Poderes devem ser realizadas, 

preferencialmente, por meio eletrônico.

3. Outrossim, desde maio de 2016, as cooperativas de crédito estão 

incluídas definitivamente no Sistema BacenJud, desenvolvido em 2001 pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Banco Central com o objetivo de 

tornar mais fácil e ágil o trâmite de ordens judiciais no Sistema Financeiro 

Nacional.

4. Desta forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 251 de 578



(quinze) dias, indique bens passíveis de penhora. Em caso de inércia da 

parte exequente ou mera reiteração de pedidos já indeferidos por este 

Juízo, arquivem-se os autos ate ulteriores deliberações.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39868 Nr: 1980-63.2009.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA XAVIER SILVA DE MENESES 

GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Indefiro, por ora, o pedido de fls. 78, uma vez que não houve até o 

presente momento citação pessoal ou ficta do(s) executado(s).

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a indicação de 

endereço atualizado do(s) executado(s) e/ou citação editalícia.

3. Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte executada por edital, com prazo 

de 20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

4. Apresentada defesa/embargos pelos executados, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

5. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte ré, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para manifestar-se no que entender 

de direito.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130106 Nr: 6580-49.2017.811.0008

 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: ARMANDO MENDES DE QUEIROZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 30.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101137 Nr: 2334-78.2015.811.0008

 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: ARMANDO MENDES DE QUEIROZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 88.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104834 Nr: 4681-84.2015.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCK & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Defiro o pedido de fls. 37, cumpra-se nos moldes da r. decisão e fls. 

08/08vº.

2. Analisando detidamente os autos, anoto que às fls. 14/19, fora 

equivocadamente juntado aos autos petição relacionada a processo 

divergente, razão pela qual determino que seja certificado e 

desentranhado tais documentos, bem como seja, encaminhado e aportado 

aos autos pertinentes.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135225 Nr: 1695-55.2018.811.0008

 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: MARILUCE DE CAMARGO, FABIO HATAMOTO 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 3º, da Lei 

n.º 1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Dê-se vistas dos autos ao Douto Promotor de Justiça atuante na 

comarca para manifestação.

4. Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135241 Nr: 1705-02.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA ELPIDIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo ajustar 

o valor da causa ao valor da totalidade dos bens a que se pretende 

partilhar, e, determino ainda o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

a ela correspondentes, no mesmo prazo assinalado. Ademais, deverá a 

parte autora ainda indicar a atividade profissional que exerce, bem como 

deixar clarividente o interesse, ou não, na dissolução da união estável 

supostamente havida, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, I, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo assinalado, 

sem recolhimento das custas, certifique-se e conclusos.Realizada a 

emenda no prazo mencionado, tornem-me os autos conclusos para 

análise da liminar pleiteada.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132926 Nr: 240-55.2018.811.0008

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Preenchidos os requisitos legais, desde já CONCEDO A LIMINAR 

postulada e determino a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente descrito na inicial.9. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, devendo no mesmo ato, o Sr. Oficial de Justiça proceder a 

citação do requerido para, querendo, em 15 dias, contestar a ação, ou 

requerer a purgação da mora (art. 3º, § 1°, do Decreto-Lei 911/69, com 

redação da Lei nº 10.931/2004).10. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios do artigo 212 do CPC.11. Expeça-se o necessário.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108747 Nr: 1007-64.2016.811.0008

 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: DALVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDERLEI PESSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que até o presente momento 

não fora aportada aos autos Certidão de Débitos Federais, Estaduais e 

Municipais ou documento que comprove se tratar de pessoa isenta do 

recolhimento de impostos, dessa forma, determino a intimação da parte 

inventariante para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente aos autos 

GIA-ITCMD/Isenção ou o recolhimento do referido imposto, acompanhado 

da avaliação realizada pela autoridade fazendária, do demonstrativo de 

cálculo feito pela SEFAZ, comprovante de recolhimento de imposto sobre a 

transmissão causa mortis dos bens móveis, imóveis e recursos 

financeiros, e ainda, Certidão Negativa de Débitos Federais, Estaduais e 

Municipais.

 Cumpra-se.

 Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 113833 Nr: 3990-36.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ALEX LUZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Considerando que o acusado foi devidamente citado e considerando a 

procuração acostada aos autos, intime-se o Advogado Constituído Dr. 

Gláucio Araújo de Souza – OAB/MT 13.599 para que apresente resposta à 

acusação em favor do acusado, no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

conclusos.Ciência ao MPE.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 100505 Nr: 1953-70.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:MT/ 2320, MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES - 

OAB:MT/ 2671

 Intimação da defesa para no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se na 

fase do art.422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 109745 Nr: 1573-13.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO, EDEILDE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Costa Teixeira de 

Oliveira - OAB:21274

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Tendo presente o disposto no art. 265 do CPP, pela derradeira vez, 

reitere-se a intimação à Defesa constituída do acusado Benivaldo Silva 

Campos Filho (Francisco Costa Teixeira de Oliveira – OAB/MT 21.274) 

para que apresente resposta à acusação em favor do referido acusado, 

no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

Em caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado Benivaldo 

Silva Campos Filho para constituição de novo patrono, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas.

Inerte também o acusado Benivaldo Silva Campos Filho, abra-se vista dos 

autos à DPE para apresentar resposta à acusação em seu favor, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Antes de analisar o pedido de prisão preventiva formulado pelo MPE às fls. 

189/192, oficie-se o Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT para que 

informe se antes de ser posto em liberdade, em 25 de novembro de 2017, 

foi realizada a instalação de tornozeleira eletrônica no acusado Benivaldo 

Silva Campos Filho, conforme determinado na decisão de fls. 162/3.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 93010 Nr: 2919-67.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ANTONIO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 Considerando que o acusado responde aos termos da ação penal de 

número 6518-43.2016.811.0008 – código 117825, vista dos autos ao MPE. 

Após, intime-se a Defesa e, em seguida, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99613 Nr: 1403-75.2015.811.0008

 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: MARCOS GABRIEL PUZISKI, ADEMIR PUZISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos José da Cunha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:OAB/MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Vistos etc.

 A documentação acostada à inicial permite concluir-se, de início, serem 

verossímeis os argumentos expostos pelos embargantes, justificando-se, 

desde logo a suspensão do procedimento executivo em relação à hasta 

pública do imóvel penhorado nos autos de execução em apenso. Com 

efeito, considerando os embargantes continuam — de fato — na posse, 

ao menos direta, do imóvel, não há necessidade de conceder-se 

liminarmente os embargos, eis que é suficiente à manutenção do status 

quo, a tão só suspensão da execução, em relação ao bem embargado, 
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independentemente de caução, consoante a imperatividade da norma 

contida no art. 678 do CPC.

Certifique-se, pois, a suspensão nos autos referidos (execução n. 

5793-25.2014.811.0008 (Cód. 96780).

CITE-SE a parte embargada, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos (entendimento dos art. 690, do CPC), para que, querendo, ofereça 

contestação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revelia e confissão 

quanto aos fatos deduzidos na inicial (art. 803 c/c. 307 do CPC).

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, de tudo certificado, 

conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 23 de março de 2018.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 020/2018-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, Juíza de Direito Diretora do Foro da 

Comarca de Campo Novo do Parecis – Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO QUE a servidora MARIA IZABELA DE MORAES ZANETTI, 

matricula nº 28632, Comissionada, Assessora de Gabinete I, do Gabinete 

da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, encontra-se de 

licença maternidade no período de 27.03.2018 a 22.09.2018.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor ALIPIO LUIZ RIBEIRO ANDRADE FILHO, matricula 

22.842, Analista Judiciário, para exercer em substituição, o cargo de 

Assessor de Gabinete I, no Gabinete da 2ª Vara da Comarca de Campo 

Novo do Parecis no período de 27.03.2018 a 22.09.2018, durante o 

afastamento da titular MARIA IZABELA DE MORAES ZANETTI, matricula nº 

28632, nos termos da Instrução Normativa 2/2015-PRES.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Campo Novo do Parecis-MT, 03 de Abril de 2018

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80996 Nr: 1322-63.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PALMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - 

OAB:20.697/MT

 Autos Código nº 80996

Vistos.

 Considerando que no dia 12 de fevereiro de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 

__04__ de __junho__________ de 2018 às ___15_h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 2 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96556 Nr: 424-79.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMARA ALVES DE SOUZA, F. A. DE 

SOUZA TRANSPORTES ME, NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES, ANDREIA 

REGINA DOMINGOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas apresentada pela 

Coprodia, Alexandre Garcia e Outros.

2. Compulsando atentamente os autos, extrai-se que o pano de fundo que 

dá alicerce os fatos e fundamento jurídicos do pedido ventilado pautam-se, 

essencialmente, na existência de vínculo empregatício entre as partes, de 

caráter regular, mediante remuneração, e que resultou, segundo a ótica 

dos autores, em prejuízos financeiros ao empregador.

 3. Tal constatação poder ser haurida da própria narrativa fática contida 

na peça inicial, que dá conta de que os requeridos eram funcionários, 

fornecedores, cooperadores e/ou prestadores de serviços do requerido, 

estabelecendo relação trabalhista direta com os autores.

4. Ressalto que a presente medida visa a obtenção de provas para 

posterior acionamento judicial de cunho indenizatório pelos empregadores 

em face dos empregados, fundamentando-se na suposta existência de 

dano patrimonial.

5. Não é demais mencionar que segundo a narrativa inicial, o requerido 

Nivaldo Francisco Rodrigues exercia função de Gerente Financeiro, 

responsável pelos pagamentos das despesas da Cooperativa.

6. Diante desse contexto fático, tem-se que, por expressa disposição 

constitucional (art. 114, I da CF), as lides decorrentes de vínculo 

empregatício são alheiras à competência da Justiça Estadual.

7. Nessas condições, em que a relação mantida entre as partes ostenta 

contorno essencialmente trabalhista, de tal sorte que os fatos que 

originaram a demanda decorrem da relação de trabalho, creio que a 

Justiça Estadual se afigura incompetente para instruir e julgar a causa, 

competindo tal mister à Justiça Especializada do Trabalho.

 8. Nesse sentido, segue a Jurisprudência Pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. 

JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO 

EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS.

SUPOSTO ATO DANOSO PRATICADO PELO EX-EMPREGADO. CAUSA DE 

PEDIR.

DIRETA LIGAÇÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO ESTABELECIDA 

ENTRE AS PARTES.

1. A causa de pedir da ação de indenização movida pelo ex-empregador 

contra o ex-empregado, o envio de e-mails alegadamente desabonadores 

à honra da sociedade empresária, refere-se diretamente à relação de 

trabalho ou, mais exatamente, ao seu rompimento.

2. Nos moldes de expressa previsão constitucional, que não distingue as 

ações de indenização ajuizadas pelo trabalhador daquelas movidas contra 

ele, a Justiça do Trabalho é a competente para conhecer e julgar as 

causas relacionadas à reparação de danos materiais e morais, cuja causa 

de pedir decorra diretamente do estabelecimento, manutenção ou extinção 

da relação de trabalho, sendo desimportante se o trabalhador é o autor ou 

o réu. Precedentes da Segunda Seção.

3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.

(CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 06/03/2018)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E 

JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, AJUIZADA POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE 

DE EX-EMPREGADO, VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A 

CHEQUES SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA 

ENTEADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por ex-empregador, 

em face de ex-empregado e sua enteada.

2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às 

relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise 

de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista.

3. O suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em 

função de sua relação de emprego.

4. Com isso, a causa tem como fundamento atos praticados no âmbito da 

relação de emprego, sendo a competência da Justiça do Trabalho para 

processar e julgar a ação.
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5. Deve ser reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de 

emprego com os autores, a força atrativa em prol da competência da 

Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro réu.

Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação, 

prejudicialidade de uma causa em relação a outra.

6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.

(CC 118.842/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013)

9. E ainda segue o teor o Informativo de Jurisprudência 0518:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 

ATOS OCORRIDOS DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por 

danos morais e materiais proposta por ex-empregador cuja causa de pedir 

se refira a atos supostamente cometidos pelo ex-empregado durante o 

vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as 

partes.Precedentes citados: CC 80.365-RS, Segunda Seção, DJ 

10/5/2007, e CC 74.528-SP, Segunda Seção, DJe 4/8/2008.CC 

121.998-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/2/2013.

10. Assim, tratando-se de demanda proposta por ex-empregador visando 

a produção de prova oriunda da relação de emprego existente entre as 

partes, para propositura de ação indenizatória por danos causados pelo 

ex-empregado em decorrência do vínculo laboral, o deslocamento da 

competência é medida que se torna imperiosa.

 11. Ante o exposto, com fulcro no disposto nos art.64, §1º do CPC e 

art.114, VI da CF, DECLARO INCOMPETENTE esta Justiça para processar 

e julgar a presente ação e, em consequência, DETERMINO a remessa do 

presente processo à Justiça do Trabalho na Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT.

 12. Em consequência, cancelo a audiência anteriormente designada.

13. P.I.C.

14. Preclusa a presente decisão, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96560 Nr: 428-19.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARAN PERPÉTUO QUINTILIANO ME, ANDREIA 

REGINA DOMINGOS RODRIGUES, NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas apresentada pela 

Coprodia, Alexandre Garcia e Outros.

2. Compulsando atentamente os autos, extrai-se que o pano de fundo que 

dá alicerce os fatos e fundamento jurídicos do pedido ventilado pautam-se, 

essencialmente, na existência de vínculo empregatício entre as partes, de 

caráter regular, mediante remuneração, e que resultou, segundo a ótica 

dos autores, em prejuízos financeiros ao empregador.

 3. Tal constatação poder ser haurida da própria narrativa fática contida 

na peça inicial, que dá conta de que os requeridos eram funcionários, 

fornecedores, cooperadores e/ou prestadores de serviços do requerido, 

estabelecendo relação trabalhista direta com os autores.

4. Ressalto que a presente medida visa a obtenção de provas para 

posterior acionamento judicial de cunho indenizatório pelos empregadores 

em face dos empregados, fundamentando-se na suposta existência de 

dano patrimonial.

5. Não é demais mencionar que segundo a narrativa inicial, o requerido 

Nivaldo Francisco Rodrigues exercia função de Gerente Financeiro, 

responsável pelos pagamentos das despesas da Cooperativa.

6. Diante desse contexto fático, tem-se que, por expressa disposição 

constitucional (art. 114, I da CF), as lides decorrentes de vínculo 

empregatício são alheiras à competência da Justiça Estadual.

7. Nessas condições, em que a relação mantida entre as partes ostenta 

contorno essencialmente trabalhista, de tal sorte que os fatos que 

originaram a demanda decorrem da relação de trabalho, creio que a 

Justiça Estadual se afigura incompetente para instruir e julgar a causa, 

competindo tal mister à Justiça Especializada do Trabalho.

 8. Nesse sentido, segue a Jurisprudência Pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. 

JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO 

EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS.

SUPOSTO ATO DANOSO PRATICADO PELO EX-EMPREGADO. CAUSA DE 

PEDIR.

DIRETA LIGAÇÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO ESTABELECIDA 

ENTRE AS PARTES.

1. A causa de pedir da ação de indenização movida pelo ex-empregador 

contra o ex-empregado, o envio de e-mails alegadamente desabonadores 

à honra da sociedade empresária, refere-se diretamente à relação de 

trabalho ou, mais exatamente, ao seu rompimento.

2. Nos moldes de expressa previsão constitucional, que não distingue as 

ações de indenização ajuizadas pelo trabalhador daquelas movidas contra 

ele, a Justiça do Trabalho é a competente para conhecer e julgar as 

causas relacionadas à reparação de danos materiais e morais, cuja causa 

de pedir decorra diretamente do estabelecimento, manutenção ou extinção 

da relação de trabalho, sendo desimportante se o trabalhador é o autor ou 

o réu. Precedentes da Segunda Seção.

3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.

(CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 06/03/2018)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E 

JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, AJUIZADA POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE 

DE EX-EMPREGADO, VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A 

CHEQUES SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA 

ENTEADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por ex-empregador, 

em face de ex-empregado e sua enteada.

2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às 

relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise 

de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista.

3. O suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em 

função de sua relação de emprego.

4. Com isso, a causa tem como fundamento atos praticados no âmbito da 

relação de emprego, sendo a competência da Justiça do Trabalho para 

processar e julgar a ação.

5. Deve ser reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de 

emprego com os autores, a força atrativa em prol da competência da 

Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro réu.

Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação, 

prejudicialidade de uma causa em relação a outra.

6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.

(CC 118.842/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013)

9. E ainda segue o teor o Informativo de Jurisprudência 0518:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 

ATOS OCORRIDOS DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por 

danos morais e materiais proposta por ex-empregador cuja causa de pedir 

se refira a atos supostamente cometidos pelo ex-empregado durante o 

vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as 

partes.Precedentes citados: CC 80.365-RS, Segunda Seção, DJ 

10/5/2007, e CC 74.528-SP, Segunda Seção, DJe 4/8/2008.CC 

121.998-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/2/2013.

10. Assim, tratando-se de demanda proposta por ex-empregador visando 

a produção de prova oriunda da relação de emprego existente entre as 

partes, para propositura de ação indenizatória por danos causados pelo 

ex-empregado em decorrência do vínculo laboral, o deslocamento da 

competência é medida que se torna imperiosa.

 11. Ante o exposto, com fulcro no disposto nos art.64, §1º do CPC e 

art.114, VI da CF, DECLARO INCOMPETENTE esta Justiça para processar 

e julgar a presente ação e, em consequência, DETERMINO a remessa do 

presente processo à Justiça do Trabalho na Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT.

 12. Em consequência, cancelo a audiência anteriormente designada.

13. P.I.C.

14. Preclusa a presente decisão, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96562 Nr: 430-86.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIUCA & CIA LTDA ME, ANDREIA REGINA 

DOMINGOS RODRIGUES, NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas apresentada pela 

Coprodia, Alexandre Garcia e Outros.

2. Compulsando atentamente os autos, extrai-se que o pano de fundo que 

dá alicerce os fatos e fundamento jurídicos do pedido ventilado pautam-se, 

essencialmente, na existência de vínculo empregatício entre as partes, de 

caráter regular, mediante remuneração, e que resultou, segundo a ótica 

dos autores, em prejuízos financeiros ao empregador.

 3. Tal constatação poder ser haurida da própria narrativa fática contida 

na peça inicial, que dá conta de que os requeridos eram funcionários, 

fornecedores, cooperadores e/ou prestadores de serviços do requerido, 

estabelecendo relação trabalhista direta com os autores.

4. Ressalto que a presente medida visa a obtenção de provas para 

posterior acionamento judicial de cunho indenizatório pelos empregadores 

em face dos empregados, fundamentando-se na suposta existência de 

dano patrimonial.

5. Não é demais mencionar que segundo a narrativa inicial, o requerido 

Nivaldo Francisco Rodrigues exercia função de Gerente Financeiro, 

responsável pelos pagamentos das despesas da Cooperativa.

6. Diante desse contexto fático, tem-se que, por expressa disposição 

constitucional (art. 114, I da CF), as lides decorrentes de vínculo 

empregatício são alheiras à competência da Justiça Estadual.

7. Nessas condições, em que a relação mantida entre as partes ostenta 

contorno essencialmente trabalhista, de tal sorte que os fatos que 

originaram a demanda decorrem da relação de trabalho, creio que a 

Justiça Estadual se afigura incompetente para instruir e julgar a causa, 

competindo tal mister à Justiça Especializada do Trabalho.

 8. Nesse sentido, segue a Jurisprudência Pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. 

JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO 

EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS.

SUPOSTO ATO DANOSO PRATICADO PELO EX-EMPREGADO. CAUSA DE 

PEDIR.

DIRETA LIGAÇÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO ESTABELECIDA 

ENTRE AS PARTES.

1. A causa de pedir da ação de indenização movida pelo ex-empregador 

contra o ex-empregado, o envio de e-mails alegadamente desabonadores 

à honra da sociedade empresária, refere-se diretamente à relação de 

trabalho ou, mais exatamente, ao seu rompimento.

2. Nos moldes de expressa previsão constitucional, que não distingue as 

ações de indenização ajuizadas pelo trabalhador daquelas movidas contra 

ele, a Justiça do Trabalho é a competente para conhecer e julgar as 

causas relacionadas à reparação de danos materiais e morais, cuja causa 

de pedir decorra diretamente do estabelecimento, manutenção ou extinção 

da relação de trabalho, sendo desimportante se o trabalhador é o autor ou 

o réu. Precedentes da Segunda Seção.

3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.

(CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 06/03/2018)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E 

JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, AJUIZADA POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE 

DE EX-EMPREGADO, VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A 

CHEQUES SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA 

ENTEADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por ex-empregador, 

em face de ex-empregado e sua enteada.

2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às 

relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise 

de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista.

3. O suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em 

função de sua relação de emprego.

4. Com isso, a causa tem como fundamento atos praticados no âmbito da 

relação de emprego, sendo a competência da Justiça do Trabalho para 

processar e julgar a ação.

5. Deve ser reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de 

emprego com os autores, a força atrativa em prol da competência da 

Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro réu.

Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação, 

prejudicialidade de uma causa em relação a outra.

6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.

(CC 118.842/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013)

9. E ainda segue o teor o Informativo de Jurisprudência 0518:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 

ATOS OCORRIDOS DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por 

danos morais e materiais proposta por ex-empregador cuja causa de pedir 

se refira a atos supostamente cometidos pelo ex-empregado durante o 

vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as 

partes.Precedentes citados: CC 80.365-RS, Segunda Seção, DJ 

10/5/2007, e CC 74.528-SP, Segunda Seção, DJe 4/8/2008.CC 

121.998-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/2/2013.

10. Assim, tratando-se de demanda proposta por ex-empregador visando 

a produção de prova oriunda da relação de emprego existente entre as 

partes, para propositura de ação indenizatória por danos causados pelo 

ex-empregado em decorrência do vínculo laboral, o deslocamento da 

competência é medida que se torna imperiosa.

 11. Ante o exposto, com fulcro no disposto nos art.64, §1º do CPC e 

art.114, VI da CF, DECLARO INCOMPETENTE esta Justiça para processar 

e julgar a presente ação e, em consequência, DETERMINO a remessa do 

presente processo à Justiça do Trabalho na Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT.

 12. Em consequência, cancelo a audiência anteriormente designada.

13. P.I.C.

14. Preclusa a presente decisão, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96564 Nr: 432-56.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAKAM EMPREENDIMENTOS E 

AGRONEGÓCIOS EIRELI ME, ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES, 

NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B, VALÉRIA 

ALVES DOS SANTOS - OAB:4.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas apresentada pela 

Coprodia, Alexandre Garcia e Outros.

2. Compulsando atentamente os autos, extrai-se que o pano de fundo que 

dá alicerce os fatos e fundamento jurídicos do pedido ventilado pautam-se, 

essencialmente, na existência de vínculo empregatício entre as partes, de 

caráter regular, mediante remuneração, e que resultou, segundo a ótica 

dos autores, em prejuízos financeiros ao empregador.

 3. Tal constatação poder ser haurida da própria narrativa fática contida 

na peça inicial, que dá conta de que os requeridos eram funcionários, 

fornecedores, cooperadores e/ou prestadores de serviços do requerido, 

estabelecendo relação trabalhista direta com os autores.

4. Ressalto que a presente medida visa a obtenção de provas para 

posterior acionamento judicial de cunho indenizatório pelos empregadores 

em face dos empregados, fundamentando-se na suposta existência de 

dano patrimonial.

5. Não é demais mencionar que segundo a narrativa inicial, o requerido 
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Nivaldo Francisco Rodrigues exercia função de Gerente Financeiro, 

responsável pelos pagamentos das despesas da Cooperativa.

6. Diante desse contexto fático, tem-se que, por expressa disposição 

constitucional (art. 114, I da CF), as lides decorrentes de vínculo 

empregatício são alheiras à competência da Justiça Estadual.

7. Nessas condições, em que a relação mantida entre as partes ostenta 

contorno essencialmente trabalhista, de tal sorte que os fatos que 

originaram a demanda decorrem da relação de trabalho, creio que a 

Justiça Estadual se afigura incompetente para instruir e julgar a causa, 

competindo tal mister à Justiça Especializada do Trabalho.

 8. Nesse sentido, segue a Jurisprudência Pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. 

JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO 

EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS.

SUPOSTO ATO DANOSO PRATICADO PELO EX-EMPREGADO. CAUSA DE 

PEDIR.

DIRETA LIGAÇÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO ESTABELECIDA 

ENTRE AS PARTES.

1. A causa de pedir da ação de indenização movida pelo ex-empregador 

contra o ex-empregado, o envio de e-mails alegadamente desabonadores 

à honra da sociedade empresária, refere-se diretamente à relação de 

trabalho ou, mais exatamente, ao seu rompimento.

2. Nos moldes de expressa previsão constitucional, que não distingue as 

ações de indenização ajuizadas pelo trabalhador daquelas movidas contra 

ele, a Justiça do Trabalho é a competente para conhecer e julgar as 

causas relacionadas à reparação de danos materiais e morais, cuja causa 

de pedir decorra diretamente do estabelecimento, manutenção ou extinção 

da relação de trabalho, sendo desimportante se o trabalhador é o autor ou 

o réu. Precedentes da Segunda Seção.

3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.

(CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 06/03/2018)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E 

JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, AJUIZADA POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE 

DE EX-EMPREGADO, VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A 

CHEQUES SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA 

ENTEADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por ex-empregador, 

em face de ex-empregado e sua enteada.

2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às 

relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise 

de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista.

3. O suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em 

função de sua relação de emprego.

4. Com isso, a causa tem como fundamento atos praticados no âmbito da 

relação de emprego, sendo a competência da Justiça do Trabalho para 

processar e julgar a ação.

5. Deve ser reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de 

emprego com os autores, a força atrativa em prol da competência da 

Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro réu.

Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação, 

prejudicialidade de uma causa em relação a outra.

6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.

(CC 118.842/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013)

9. E ainda segue o teor o Informativo de Jurisprudência 0518:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 

ATOS OCORRIDOS DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por 

danos morais e materiais proposta por ex-empregador cuja causa de pedir 

se refira a atos supostamente cometidos pelo ex-empregado durante o 

vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as 

partes.Precedentes citados: CC 80.365-RS, Segunda Seção, DJ 

10/5/2007, e CC 74.528-SP, Segunda Seção, DJe 4/8/2008.CC 

121.998-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/2/2013.

10. Assim, tratando-se de demanda proposta por ex-empregador visando 

a produção de prova oriunda da relação de emprego existente entre as 

partes, para propositura de ação indenizatória por danos causados pelo 

ex-empregado em decorrência do vínculo laboral, o deslocamento da 

competência é medida que se torna imperiosa.

 11. Ante o exposto, com fulcro no disposto nos art.64, §1º do CPC e 

art.114, VI da CF, DECLARO INCOMPETENTE esta Justiça para processar 

e julgar a presente ação e, em consequência, DETERMINO a remessa do 

presente processo à Justiça do Trabalho na Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT.

 12. Em consequência, cancelo a audiência anteriormente designada.

13. P.I.C.

14. Preclusa a presente decisão, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96565 Nr: 433-41.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE BARROS MIRANDA, 

ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES, NIVALDO FRANCISCO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B, VALÉRIA 

ALVES DOS SANTOS - OAB:4.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas apresentada pela 

Coprodia, Alexandre Garcia e Outros.

2. Compulsando atentamente os autos, extrai-se que o pano de fundo que 

dá alicerce os fatos e fundamento jurídicos do pedido ventilado pautam-se, 

essencialmente, na existência de vínculo empregatício entre as partes, de 

caráter regular, mediante remuneração, e que resultou, segundo a ótica 

dos autores, em prejuízos financeiros ao empregador.

 3. Tal constatação poder ser haurida da própria narrativa fática contida 

na peça inicial, que dá conta de que os requeridos eram funcionários, 

fornecedores, cooperadores e/ou prestadores de serviços do requerido, 

estabelecendo relação trabalhista direta com os autores.

4. Ressalto que a presente medida visa a obtenção de provas para 

posterior acionamento judicial de cunho indenizatório pelos empregadores 

em face dos empregados, fundamentando-se na suposta existência de 

dano patrimonial.

5. Não é demais mencionar que segundo a narrativa inicial, o requerido 

Nivaldo Francisco Rodrigues exercia função de Gerente Financeiro, 

responsável pelos pagamentos das despesas da Cooperativa.

6. Diante desse contexto fático, tem-se que, por expressa disposição 

constitucional (art. 114, I da CF), as lides decorrentes de vínculo 

empregatício são alheiras à competência da Justiça Estadual.

7. Nessas condições, em que a relação mantida entre as partes ostenta 

contorno essencialmente trabalhista, de tal sorte que os fatos que 

originaram a demanda decorrem da relação de trabalho, creio que a 

Justiça Estadual se afigura incompetente para instruir e julgar a causa, 

competindo tal mister à Justiça Especializada do Trabalho.

 8. Nesse sentido, segue a Jurisprudência Pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. 

JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO 

EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS.

SUPOSTO ATO DANOSO PRATICADO PELO EX-EMPREGADO. CAUSA DE 

PEDIR.

DIRETA LIGAÇÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO ESTABELECIDA 

ENTRE AS PARTES.

1. A causa de pedir da ação de indenização movida pelo ex-empregador 

contra o ex-empregado, o envio de e-mails alegadamente desabonadores 

à honra da sociedade empresária, refere-se diretamente à relação de 

trabalho ou, mais exatamente, ao seu rompimento.

2. Nos moldes de expressa previsão constitucional, que não distingue as 

ações de indenização ajuizadas pelo trabalhador daquelas movidas contra 

ele, a Justiça do Trabalho é a competente para conhecer e julgar as 

causas relacionadas à reparação de danos materiais e morais, cuja causa 

de pedir decorra diretamente do estabelecimento, manutenção ou extinção 

da relação de trabalho, sendo desimportante se o trabalhador é o autor ou 

o réu. Precedentes da Segunda Seção.

3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.
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(CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 06/03/2018)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E 

JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, AJUIZADA POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE 

DE EX-EMPREGADO, VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A 

CHEQUES SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA 

ENTEADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por ex-empregador, 

em face de ex-empregado e sua enteada.

2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às 

relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise 

de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista.

3. O suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em 

função de sua relação de emprego.

4. Com isso, a causa tem como fundamento atos praticados no âmbito da 

relação de emprego, sendo a competência da Justiça do Trabalho para 

processar e julgar a ação.

5. Deve ser reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de 

emprego com os autores, a força atrativa em prol da competência da 

Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro réu.

Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação, 

prejudicialidade de uma causa em relação a outra.

6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.

(CC 118.842/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013)

9. E ainda segue o teor o Informativo de Jurisprudência 0518:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 

ATOS OCORRIDOS DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por 

danos morais e materiais proposta por ex-empregador cuja causa de pedir 

se refira a atos supostamente cometidos pelo ex-empregado durante o 

vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as 

partes.Precedentes citados: CC 80.365-RS, Segunda Seção, DJ 

10/5/2007, e CC 74.528-SP, Segunda Seção, DJe 4/8/2008.CC 

121.998-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/2/2013.

10. Assim, tratando-se de demanda proposta por ex-empregador visando 

a produção de prova oriunda da relação de emprego existente entre as 

partes, para propositura de ação indenizatória por danos causados pelo 

ex-empregado em decorrência do vínculo laboral, o deslocamento da 

competência é medida que se torna imperiosa.

 11. Ante o exposto, com fulcro no disposto nos art.64, §1º do CPC e 

art.114, VI da CF, DECLARO INCOMPETENTE esta Justiça para processar 

e julgar a presente ação e, em consequência, DETERMINO a remessa do 

presente processo à Justiça do Trabalho na Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT.

 12. Em consequência, cancelo a audiência anteriormente designada.

13. P.I.C.

14. Preclusa a presente decisão, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96566 Nr: 434-26.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROVIDENCIAL SERVIÇOS E CONSULTORIA 

EIRELI ME, LEVERSON RAUCER FERREIRA, NIVALDO FRANCISCO 

RODRIGUES, ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B, VALÉRIA 

ALVES DOS SANTOS - OAB:4.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas apresentada pela 

Coprodia, Alexandre Garcia e Outros.

2. Compulsando atentamente os autos, extrai-se que o pano de fundo que 

dá alicerce os fatos e fundamento jurídicos do pedido ventilado pautam-se, 

essencialmente, na existência de vínculo empregatício entre as partes, de 

caráter regular, mediante remuneração, e que resultou, segundo a ótica 

dos autores, em prejuízos financeiros ao empregador.

 3. Tal constatação poder ser haurida da própria narrativa fática contida 

na peça inicial, que dá conta de que os requeridos eram funcionários, 

fornecedores, cooperadores e/ou prestadores de serviços do requerido, 

estabelecendo relação trabalhista direta com os autores.

4. Ressalto que a presente medida visa a obtenção de provas para 

posterior acionamento judicial de cunho indenizatório pelos empregadores 

em face dos empregados, fundamentando-se na suposta existência de 

dano patrimonial.

5. Não é demais mencionar que segundo a narrativa inicial, o requerido 

Nivaldo Francisco Rodrigues exercia função de Gerente Financeiro, 

responsável pelos pagamentos das despesas da Cooperativa.

6. Diante desse contexto fático, tem-se que, por expressa disposição 

constitucional (art. 114, I da CF), as lides decorrentes de vínculo 

empregatício são alheiras à competência da Justiça Estadual.

7. Nessas condições, em que a relação mantida entre as partes ostenta 

contorno essencialmente trabalhista, de tal sorte que os fatos que 

originaram a demanda decorrem da relação de trabalho, creio que a 

Justiça Estadual se afigura incompetente para instruir e julgar a causa, 

competindo tal mister à Justiça Especializada do Trabalho.

 8. Nesse sentido, segue a Jurisprudência Pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. 

JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO 

EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS.

SUPOSTO ATO DANOSO PRATICADO PELO EX-EMPREGADO. CAUSA DE 

PEDIR.

DIRETA LIGAÇÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO ESTABELECIDA 

ENTRE AS PARTES.

1. A causa de pedir da ação de indenização movida pelo ex-empregador 

contra o ex-empregado, o envio de e-mails alegadamente desabonadores 

à honra da sociedade empresária, refere-se diretamente à relação de 

trabalho ou, mais exatamente, ao seu rompimento.

2. Nos moldes de expressa previsão constitucional, que não distingue as 

ações de indenização ajuizadas pelo trabalhador daquelas movidas contra 

ele, a Justiça do Trabalho é a competente para conhecer e julgar as 

causas relacionadas à reparação de danos materiais e morais, cuja causa 

de pedir decorra diretamente do estabelecimento, manutenção ou extinção 

da relação de trabalho, sendo desimportante se o trabalhador é o autor ou 

o réu. Precedentes da Segunda Seção.

3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.

(CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 06/03/2018)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E 

JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, AJUIZADA POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE 

DE EX-EMPREGADO, VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A 

CHEQUES SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA 

ENTEADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por ex-empregador, 

em face de ex-empregado e sua enteada.

2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às 

relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise 

de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista.

3. O suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em 

função de sua relação de emprego.

4. Com isso, a causa tem como fundamento atos praticados no âmbito da 

relação de emprego, sendo a competência da Justiça do Trabalho para 

processar e julgar a ação.

5. Deve ser reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de 

emprego com os autores, a força atrativa em prol da competência da 

Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro réu.

Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação, 

prejudicialidade de uma causa em relação a outra.

6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.

(CC 118.842/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013)

9. E ainda segue o teor o Informativo de Jurisprudência 0518:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 
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ATOS OCORRIDOS DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por 

danos morais e materiais proposta por ex-empregador cuja causa de pedir 

se refira a atos supostamente cometidos pelo ex-empregado durante o 

vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as 

partes.Precedentes citados: CC 80.365-RS, Segunda Seção, DJ 

10/5/2007, e CC 74.528-SP, Segunda Seção, DJe 4/8/2008.CC 

121.998-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/2/2013.

10. Assim, tratando-se de demanda proposta por ex-empregador visando 

a produção de prova oriunda da relação de emprego existente entre as 

partes, para propositura de ação indenizatória por danos causados pelo 

ex-empregado em decorrência do vínculo laboral, o deslocamento da 

competência é medida que se torna imperiosa.

 11. Ante o exposto, com fulcro no disposto nos art.64, §1º do CPC e 

art.114, VI da CF, DECLARO INCOMPETENTE esta Justiça para processar 

e julgar a presente ação e, em consequência, DETERMINO a remessa do 

presente processo à Justiça do Trabalho na Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT.

 12. Em consequência, cancelo a audiência anteriormente designada.

13. P.I.C.

14. Preclusa a presente decisão, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87369 Nr: 341-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JUNIOR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº

 SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que 

determinou ao requerente a comprovação da notificação extrajudicial do 

requerido para fins de constituí-lo em mora..

2. Sustenta o embargante que a decisão atacada foi contraditória ao 

deixar de reconhecer o protesto e notificação por edital como forma de 

constituir o devedor em mora..

3. Os autos vieram conclusos.

4. É o relato.

5. Fundamento e decido.

6. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro 

o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam 

novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, 

suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC.

7. O embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que a decisão de fl.37 foi contraditória ao determinar a comprovação de 

constituição do devedor em mora, deixando de reconhecer a validade da 

notificação via protesto.

8. Sem maiores delongas, não vejo óbice ao acolhimento do pleito, uma 

vez que analisando detidamente o feito verifico que, de fato, o autor 

comprovou a tentativa de notificação extrajudicial (fls.29/30), bem como 

efetivamente protestou o débito.

9. Acerca do protesto, a jurisprudência é pacífica no sentido de 

reconhecer sua validade para fins de constituir o devedor em mora.

10. Vejamos o teor do Informativo 0436 do STJ:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTA PROMISSÓRIA.

Em contrato de alienação fiduciária em garantia, o credor não pode 

promover ação de busca e apreensãoconcomitante com a execução da 

nota promissória também firmada no negócio. A mora do devedor pode ser 

comprovada mediante notificação extrajudicial ou protesto do título, ainda 

que realizado por edital. Precedentes citados: EDcl no REsp 316.047-SP, 

DJ 7/10/2002; REsp 408.863-RS, DJ 7/4/2003, e AgRg no Ag 

1.229.026-PR, DJe 12/2/2010. REsp 576.081-SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 25/5/2010.

11. Dessa forma, diante da existência de vício na decisão atacada, 

sanável pela presente via, recebo os embargos interpostos pela parte 

autora e no mérito lhes dou provimento para tornar nula a decisão de fl.37.

12. Em consequência, passo a análise da tutela de urgência.

13. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

14. O Banco Autor firmou com o requerido um Contrato de Financiamento e 

como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a 

propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na exordial.

15. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando 

de realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 16. Com a petição inicial, juntou o contrato, a planilha de débito e a 

comprovação da notificação.

17. É o breve relatório.

18. Decido.

19. Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial 

traz em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.

20. Por sua vez, o requerido encontra-se constituído em mora por força da 

tentativa de notificação no endereço declinado no contrato, bem como se 

encontra nos autos a planilha atualizada de débito.

21. Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

22. Por consequência, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar.

23. LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso.

 24. Efetivada a medida, CITE-SE o em consonância com o art. 212, § 2º do 

CPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 CPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04).

25. CIENTIFIQUEM-SE eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.

26. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88446 Nr: 916-08.2017.811.0050

 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: JISP, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

VISTAS ao MP.

Após, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92426 Nr: 3241-53.2017.811.0050

 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: MDCDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 3241-53.2017.811.0050 (Código 92426)

Exequente: Maria da Conceição de Menezes Santos
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Executado: Benedito Paulo dos Santos

Vistos.

Os autos vieram-me conclusos, noticiando a existência de recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora face a decisão 

proferida nos autos.

Considerando o teor do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil, 

MANTENHO a decisão recorrida pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 2 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28522 Nr: 1936-49.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIRS, GRS

 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: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Autos n° 1936-49.2008.811.0050 (Código 28522)

Requerente: Julio Cesar Maciel Silva

Executados: Giancarlo Reisdorfer Silva e outro

Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada pela parte autora 

em face da parte requerida, ambas devidamente qualificadas nos autos 

em epígrafe.

Realizada audiência de conciliação, as partes formularam acordo.

Instado a manifestar, o Ministério Público deixou de intervir no feito.

 É o que cabia relatar.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto aos alimentos do filho.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre Julio Cesar Maciel Silva e 

Giancarlo Reisdorfer Silva no tocante aos alimentos na forma e condições 

pactuadas no termo de f. 73, para que produza os seus efeitos legais e 

jurídicos.

Sem prejuízo, oficie-se a Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, 

no setor de relacionamentos humanos, para que seja realizado o desconto 

em folha a título de pensão alimentícia.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III do CPC.

 Sem custas em face do benefício da Justiça Gratuita.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis-MT, 3 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27732 Nr: 1144-95.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSG, MAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1144-95.2008.811.0050 (Código 27732)

Representante: Maria Aparecida Antonia dos Santos

Executado: Gilmar Golin

Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, 

notadamente no que tange a proposta de acordo formulada pela parte 

executada, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º, do CPC.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação em cinco dias.

Por fim, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 02 de abril de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38119 Nr: 1472-20.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALANORTE AUTO PEÇAS E VEICULOS LTDA, 

GERSON DOMINGOS PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1472-20.2011.811.0050 (Código 38119)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Oeste de MT

Executado: Palanorte Auto Peças e Veículos Ltda. e outro

Vistos.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu pedido apenas 

nas tentativas frustradas de penhora on line e não localização de bens 

imóveis em nome dos executados, o que é insuficiente para justificar a 

quebra do sigilo fiscal.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Acontece que o exequente não comprovou nenhum diligência nos autos, 

ainda que de forma ínfima, que realizou buscas administrativas para a 

localização de bens me nome do executado como, por exemplo, ofício 

perante a Junta Comercial, certidão negativa de imóveis, dentre outros.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

consulta via Sistema Renajud.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, comprovando as 

diligências nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 02 de abril de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68670 Nr: 2342-60.2014.811.0050

 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: MTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MILENA RODRIGUES DA SILVA - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2342-60.2014.811.0050 (Código 68670)

Inventariante: Marilene Turra Rodrigues

Inventariado: Espólio de Luiz Turra

Vistos.

Intime-se a parte inventariante para manifestação no prazo de cinco dias.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 02 de abril de 2.018.
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 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77487 Nr: 3666-51.2015.811.0050

 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: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHPB, EDJCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:60.663/PR, SARAH TAVARES LOPES DA SILVA - 

OAB:65.429/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3666-51.2015.811.0050 (Código 77487)

Inventariante: Adelir Bertotti

Inventariado: Espólio de Hilda Placido Bertotti e outro

Vistos.

Intime-se a parte inventariante para manifestação no prazo de cinco dias.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 02 de abril de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28923 Nr: 2336-63.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT

 Autos n° 2336-63.2008.811.0050 (Código 28923)

Exequente: Município de CNP

Executado: Banco do Brasil

Vistos.

Tendo em vista o depósito judicial de f. 254, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste acerca do pagamento integral do débito em 

questão, no prazo de quinze dias, sob pena de aceitação tácita quanto ao 

pagamento.

Decorrido o prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 02 de abril de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84242 Nr: 3318-96.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA CARVALHO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3X19-96.2016.811.0050 (Código 84242)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Assoc. do Oeste de MT

Executado: Antonia Carvalho Medeiros

Vistos.

Tendo em vista que a parte executada foi devidamente citada conforme se 

vê no AR de f. 39, CERTIFIQUE a Sra. Gestora Judiciária quanto o decurso 

do prazo para apresentação de embargos.

Se positivo, encaminhem-se os autos para análise do pleito de f. 47-77.

Se negativo, proceda-se as diligências necessárias para conclusão 

devida dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 3 de abril de 2018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70142 Nr: 3347-20.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO SOUZA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) (...) Portanto, deveria a parte recorrente demonstrar haver esgotado 

todos os meios colocados a seu alcance para a obtenção do histórico 

desejado, pois embora admissível a consulta pelo Judiciário aos sistemas 

disponíveis em busca de informações que favoreçam o regular andamento 

do processo, tal medida somente deve ser deferida após a demonstração 

de que restaram frustradas as tentativas da parte, sob pena de 

substituição desta pelo Juízo. (...) Assim, antes de requerer a consulta ao 

INFOJUD, deve a parte interessada diligenciar no sentido de encontrar a 

informação desejada. E, não tendo sido tal diligência comprovada, deve 

ser mantida a decisão que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. Como 

esse fundamento, que é suficiente por si só para manter a conclusão do 

julgado, não foi atacado de forma específica nas razões do recurso 

especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 283 do Supremo 

Tribunal Federal, por aplicação analógica. Diante do exposto, nego 

seguimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 30 de abril de 

2015. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator(STJ - REsp: 1421514 

MG 2013/0392822-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data 

de Publicação: DJ 12/05/2015)Com isso, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de cinco dias indicar bens passíveis de penhora em nome da 

parte executada mencionada, sob pena de extinção do feito.Desde já, fica 

a parte exequente ciente que deverá comprovar nos autos as diligências 

administrativas realizadas, quais seja, ofícios às operadoras de cartões 

de crédito, telefonia, junta comercial, dentre outros.Sem prejuízo, certifique 

quanto a citação dos executados mencionados às f. 48. 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.: 73593 Nr: 1299-54.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Manoel do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15.421/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito NÃO lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na decisão embargada.Por conseguinte, cumpra-se a decisão 

anterior, com atenção ao disposto no art. 1.026 do CPC.Intimem-se as 

partes, por meio de seus patronos, via DJE.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT02 de 

abril de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35823 Nr: 2612-26.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA LINDER, TRIANA CAMPANA 

MICHELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Triana Campana Michelis Leal - 
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OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/MT

 Autos n° 2612-26.2010.811.0050 (Código 35823)

Exequente: Simone da Silva Linder e outro

Executado: Brasil Telecom S/A

Vistos.

Tendo em vista o cálculo de f. 232, defiro o pleito de f. 241-241, 

notadamente, o disposto nos itens a-b.

Com a realização do novo cálculo, intime-se a parte executada para que 

realize o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo o pagamento, tornem os autos conclusos para análise do 

item “c” de f. 242 verso.

Certifique o cumprimento integral desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 02 de abril de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20568 Nr: 871-87.2006.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLETTI & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NOLASCO DE SOUZA

 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 e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, reconhecendo a situação cautelanda e 

mantendo a liminar em seus exatos termos a fim de manter o autor na 

posse do bem: veículo marca Ford, modelo Courier, ano 1.998, cor branca, 

placa JYS6177, Chassi 9BFGSZPPAWB875724, e o consolidando na 

posse do autor. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas do processo e verba honorária, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa, corrigida desde o ajuizamento da 

ação. Com o trânsito em julgado, arquivem-se.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Proceda-se as baixas em relação a Meta 02 

CNJ.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis/MT, 27 de março de 2.018Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21545 Nr: 1842-72.2006.811.0050

 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: NICOLETTI & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NOLASCO DE SOUZA

 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, JULGO PROCEDENTE a ação de rescisão de contrato a 

fim de desconstituir o negócio jurídico realizado entre as partes e, via de 

consequencia, condeno o requerido a restituir a quantia paga pelo autor, 

no valor de R$ 74.040,00 (setenta e quatro mil e quarenta reais), 

acrescidos de todas as despesas que a autora teve inerente ao veículo, 

cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigidos 

monetariamente desde a data do inadimplemento e acrescidos de juros de 

mora de 1% a partir da citação.Julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Honorários advocatícios ficam 

fixados em 10% sobre a condenação, observando-se o art. 85, §2º, do 

CPC.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Com o transito em julgado, 

arquive-se o fe i to com as baixas e comunicações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 02 de abril de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79126 Nr: 332-72.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 n° 332-72.2016.811.0050 (Cód. 79126)

Reeducando: Gilberto Alves de Lima

Vistos.

Os autos vieram conclusos para deliberações acerca do pleito ministerial 

de f. 532.

Ocorre, porém, que houve comunicação de prisão do reeducando pelo 

Juízo da Comarca de São José do Rio Claro/MT (f. 537-540).

Assim, antes de deliberar quanto o pleito ministerial de f. 532, intimem-se 

as partes acerca da informação aportada às f. 537-540 para que 

manifestem nos autos, iniciando-se pelo Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 3 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83890 Nr: 3101-53.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON HENRIQUE RAMIRES PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158

 Autos n° 3101-53.2016.811.0050 (Código 83890)

Recuperando: Everton Henrique Ramires Penteado

Vistos.

Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

recuperando Everton Henrique Ramires Penteado.

Às f. 470-471 houve a concessão da progressão de regime (fechado) 

para o semiaberto, de modo que a audiência admonitória fora realizada e o 

recuperando admoestado acerca das condições impostas em seu regime 

(f. 474).

Às f. 478-479, o recuperando informou que não possui nenhum vínculo 

familiar nesta Urbe, e requereu a remessa do presente para a Comarca de 

São José do Rio Claro/MT.

O órgão ministerial emitiu parecer favorável ao pleito do recuperando (f. 

486-487).

Registra-se que não existe informação de descumprimento das condições 

pelo recuperando.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Em atendimento aos princípios que norteiam a Lei de Execução Penal (art. 

1º da LEP), em especial por ser o convívio familiar um direito do 

recuperando (art. 41 da LEP), verifico que o juízo competente para 

fiscalização das condições de regime impostas nestes autos é o Juízo da 

Comarca de São José do Rio Claro/MT, local onde o recuperando pretende 

residir juntamente com seus familiares (f. 478-479).

Assim, em consonância com o parecer ministerial, determino a remessa 

dos autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de São José do Rio 

Claro/MT para fiscalização da pena imposta, em cumprimento ao disposto 

no art. 1.547 da CNGC.

 Proceda-se às baixas de praxe.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 3 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71847 Nr: 293-12.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DI CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 
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ELÉTRICO LTDA

 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, Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Vistos.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu pedido apenas 

nas tentativas frustradas de penhora on line e não localização de bens 

imóveis em nome dos executados, o que é insuficiente para justificar a 

quebra do sigilo fiscal.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

consulta via Sistema Renajud.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, comprovando as 

diligências nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93786 Nr: 4046-06.2017.811.0050

 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: VDFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, sem delongas, defiro, por ora, os benefícios da AJG a parte 

autora. Prosseguindo. (...)Atenta às condições pessoais do alimentante e 

das alimentadas, notadamente, os documentos de f. 40 que informa que o 

requerido possui aplicação no valor de R$ 581.761,97 (quinhentos e 

oitenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e sete 

centavos).Quanto mais, os documentos de f. 26-75 demonstram, nesse 

limiar perfunctório, que o requerido é proprietário de um cipoal de bens 

aptos a demonstrar que este possui renda necessária para contribuir com 

as despesas dos menores no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).Nessa senda, arbitro os alimentos provisórios no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), em virtude da prova do parentesco acostada às 

f. 21-24 e documentos de f. 26-75 que comprovam que o requerido é 

proprietário de diversos bens, incluindo propriedades rurais, empresas e 

veículos, além de possuir significativa quantia investida em aplicação 

bancária (...) Designo audiência de conciliação para o dia 06 do mês 

dejunho do ano de 2018, às 16 horas 00 min. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso I, do CPC.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência 

(...).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).Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-94.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WILSON ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000062-94.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA, PROVAS]. REQUERENTE: MARCOS WILSON ALMEIDA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Trata-se de Execução de Sentença 

proposta por MARCOS WILSON ALMEIDA em face de CALRO S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Executada informou o integral cumprimento da obrigação exequenda. 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.: 12311581. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-51.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000524-51.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

RAFAEL ALMEIDA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução 

de título extrajudicial proposta por RAFAEL ALMEIDA SILVA em face 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, ambas 

partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do 

feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. 

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 12380212). Por não promover os 

atos e diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN AILTON LOPES ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000030-55.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

15/05/2018 14:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. 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. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 02 de Abril de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN AILTON LOPES ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000031-40.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

15/05/2018 14:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. 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. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 02 de Abril de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000033-10.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

15/05/2018 14:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. 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. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 02 de Abril de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000026-18.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO NORTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT0010888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELTINO JOSE FERREIRA BONFIM (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000026-18.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi designado sessão de 

conciliação para 15/05/2018 14:45, ficando as partes devidamente 

intimadas através de seus advogados. Oportunidade em que a parte 

Executada poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente Campo 

Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 02 de Abril de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-73.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES MINOZZO OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVERLY SOARES ROSIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000184-73.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

15/05/2018 15:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. 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. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 02 de Abril de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000042-06.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE JACOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000042-06.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 15.943,96; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[BEM DE FAMÍLIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAIKE JACOBI Parte Ré: 

INTERESSADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. 

Trata-se de Alvará Judicial requerido por MAIKE JACOBI em face de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO E OUTROS ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. No decorrer do procedimento as partes Executadas 

informaram o integral cumprimento da obrigação exequenda. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Alvará expedido 

conforme requerimento constante no Id.: 12239995. 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: 1000016-71.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA LOPES DA MOTTA DOS SANTOS (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 Processo 

nº 1000016-71.2018.8.11.0050 REQUERENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: VERA LUCIA LOPES DA MOTTA 

DOS SANTOS Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda e, 

devidamente intimada, não compareceu a audiência de conciliação. Sendo 

assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face da 

ausência da parte reclamante à audiência para a qual foi regularmente 

intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o 

prazo recursal correrá em cartório, independentemente de intimação. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. 

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, 3 de abril 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, 3 de abril de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-57.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ARAUJO FILHO (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 BRADESCARD 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 Processo 

nº 1000004-57.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ANTONIO DE ARAUJO 

FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. 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, 3 de abril 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, 3 

de abril de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-71.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BRITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/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 Processo 

nº 1000555-71.2017.8.11.0050 REQUERENTE: ANA LUCIA BRITO 

FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. 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 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: 1000536-65.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYNEIDE ARAUJO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 Processo 

nº 1000536-65.2017.8.11.0050 REQUERENTE: LUCYNEIDE ARAUJO DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. 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 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: 1000535-80.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYNEIDE ARAUJO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000535-80.2017.8.11.0050 REQUERENTE: LUCYNEIDE ARAUJO DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 
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moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. 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 do Parecis, 24 

de março de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000406-75.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BROLIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GILMAR VAN DER SAND OAB - MT0004207A (ADVOGADO)

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO)

JONAS HENRIQUE SCHOLL OAB - MT0018318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADJANE MIRANDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000406-75.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 9.060,76; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: GILBERTO 

BROLIO Parte Ré: EXECUTADO: NADJANE MIRANDA DA SILVA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por GILBERTO 

BROLIO em face NADJANE MIRANDA DA SILVA, ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 12111585). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. 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: 1000065-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE JESUS FERREIRA RIBEIRO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE BEZERRA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000065-15.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 4.744,26; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIENE 

DE JESUS FERREIRA RIBEIRO - ME Parte Ré: REQUERIDO: FABIO 

HENRIQUE BEZERRA DE PAULA 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. 12316774 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000089-77.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR DE LIMA PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000089-77.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 909,24; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / 

AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MILENA RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: LEOMAR DE LIMA PADILHA Vistos. Trata-se de Execução 

de Sentença proposta por MILENA RODRIGUES DA SILVA em face de 

LEOMAR DE LIMA PADILHA, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

No decorrer do procedimento restou bloqueado os valores para o integral 

cumprimento da obrigação exequenda. 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.: 11797196. 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

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87655 Nr: 32-44.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcineide Rosa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A/MT, Gilberto Borges da Silva - OAB:PR - 58.647
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 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, no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento à presente execução, sob 

pena de suspensão do feito (art. 921, III, e §§ do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133672 Nr: 7694-88.2017.811.0051

 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: Ivo Fabriz

 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:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar impugnação 

à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92212 Nr: 1403-43.2015.811.0051

 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: Keila Krugel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Jose da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar as últimas declarações, nos termos da 

decisão proferida no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132806 Nr: 7319-87.2017.811.0051

 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: Naldi Marlene Kretschmer

 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, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar impugnação 

à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131581 Nr: 6620-96.2017.811.0051

 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: Paulino Andreza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91696 Nr: 1250-10.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso interposto é tempestivo, razão pela qual, 

sendo prescindível o juízo de admissibilidade, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, querendo, 

contra-arrazoar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126592 Nr: 4122-27.2017.811.0051

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 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 aos embargos monitórios 

opostos pelo requerido, conforme determina o art. 702, § 5º, do novo 

Código de Processo Civil

 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

 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 - 
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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, Willian Carmona 

Maya - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, em razão da objeção já apresentada nos autos, DESIGNO 

os dias 25 de abril, às 10:30 horas de Mato Grosso, e 23 de maio, também 

às 10:30 horas, para a realização da Assembleia-Geral de Credores, em 

primeira e segunda convocação, para análise da objeção já apresentada, 

com a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação 

judicial. A Assembleia será realizada no Auditório Lorys Hotel, na Av. 

Brasil, 1.033, Centro, em Campo Verde/MT, e será presidida pela Sra. 

Administradora Judicial. O plano de recuperação judicial estará à 

disposição dos Credores na Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca. 

Alternativamente, a cópia digital do plano poderá ser obtida por meio do 

sítio eletrônico disponibilizado pela Administradora Judicial, com usuário e 

senha já informados nestes autos (petição de 21 de março de 2018). Os 

Recuperandos deverão comprovar, até 27 de março de 2018, a 

publicação do edital de convocação em jornais de grande circulação de 

sua sede e filiais. Também deverão demonstrar a afixação do aviso de 

convocação da assembleia em sua sede e filiais. ABRA-SE vista dos 

autos ao douto Promotor de Justiça, para que diga sobre a relação de 

credores elaborada pela Sra. Administradora Judicial. Sem prejuízo, 

INTIME-SE a Sra. Administradora Judicial, a fim de que apresente relatório 

sobre os bens de capital dos Recuperandos dados em garantia que, 

nestes autos, tenha sido informada a tentativa de expropriação. A Sra. 

Administradora Judicial deverá informar, em especial, a utilização dos 

bens móveis e imóveis na atividade rural e sua importância. Sendo 

mantida, por ora, a medida acautelatória, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara 

desta Comarca, em resposta ao expediente 146/2018, informando acerca 

da suspensão de todos os atos expropriatórios pretendidos pelo Credor 

Banco John Deere. INTIMEM-SE os Recuperandos, na pessoa de seus 

ilustres Procuradores, para que comprovem o depósito dos valores 

conseguidos com a venda dos produtos dados em garantia fiduciária no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140119 Nr: 409-10.2018.811.0051

 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: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIC Comércio Atacadista de Algodão LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 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 aos embargos monitórios 

opostos pelo requerido, conforme determina o art. 702, § 5º, do novo 

Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126283 Nr: 3963-84.2017.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Bassanesi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAP MTS PNEUS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA ALVES DE CARVALHO 

VAZ - OAB:22327/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 à certidão do Oficial de 

Justiça.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82500 Nr: 2193-61.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 Sendo assim, DETERMINO constrição judicial de veículos existentes em 

nome da parte executada AMARO DO NASCIMENTO LIMA, pessoa física 

inscrita no CPF nº. 496.895.684-34, perante o DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito.Se frutífera a busca por meio 

do sistema RENAJUD, DETERMINO a expedição de mandado de penhora e 

avaliação, NOMEANDO-SE, por ora, o próprio executado como fiel 

depositário do mencionado bem, sem prejuízo de posterior ordem de 

remoção, haja vista o que preceitua o art. 840 do NCPC. Na oportunidade, 

INTIMANDO-SE as partes acerca da constrição. De outra face, frustrada a 

busca de veículos da parte executada, DETERMINO: a) a intimação da 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens 

penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução; b) Na eventualidade 

de os credores permanecerem silentes, desde logo, SUSPENDO a 

presente execução, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, 

do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 22545 Nr: 516-06.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nunes e Arruda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio Gonçalves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio de Fiqueiredo 

Rocha e Silva - OAB:18.537, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - 

OAB:13282, Otto Medeiros de Azevedo Júnior - OAB:13.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2008/59 (Código 22545).

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos em correição.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por NUNES E ARRUDA 

LTDA em face de ELCIO GONÇALVES DA COSTA, ambos qualificados nos 

autos.

Não havendo pagamento por parte do executado, o exequente apresenta 

petitório (fls. 120) requerendo a tentativa de penhora “on-line” via sistema 

BACENJUD, sobre valores nas contas da parte executada, pesquisa via 

RENAJUD, INFOJUD e ainda, pesquisa via SREI (Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis).
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É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, vislumbra-se que a parte exequente ainda não conseguiu 

satisfazer seu crédito, motivo pelo qual pleiteia nova tentativa de penhora 

“on-line” sobre dinheiro nas contas do devedor, utilizando-se do sistema 

BACENJUD.

Denota-se, ainda, que a última ordem de bloqueio de numerários nas 

contas bancárias da parte executada ocorreu em julho de 2016 (fls. 

111/113), a justificar a medida pretendida.

Diante do exposto, valendo-me da fundamentação da decisão de fls. 

108/110, a fim de evitar a desnecessária tautologia jurídica, DETERMINO A 

INDISPONIBILIDADE de eventuais ativos financeiros existentes nas contas 

da parte executada ELCIO GONÇALVES DA COSTA, pessoa física inscrita 

no CPF nº 325.771.501-30, até o valor de R$ 213.812,28 (duzentos e treze 

mil, oitocentos e doze reais e vinte e oito centavos) e sua transferência 

para à conta única Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Não se desconhece a previsão legal de que a transferência dos valores 

bloqueados seja realizada somente depois de rejeitada ou não 

apresentada manifestações pelos executados (art. 854, §5º do NCPC), 

todavia, considerando os princípios que norteiam a execução, tem-se que 

tal medida beneficia tanto o credor quanto o devedor, eis que na conta 

única o valor depositado é devidamente corrigido. Por outro lado, o valor 

bloqueado na conta do devedor não é atualizado, ao passo que a dívida 

continua sendo corrigida.

Por conseguinte, DETERMINO:

a) sendo frutífera a busca por meio do Sistema BACENJUD e constatada a 

indisponibilidade de valores superiores à pretensão do exequente, desde 

já ORDENO o cancelamento do excedente (art. 854, §1º, NCPC). Após, 

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o 

tendo, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio de 

simples petição, comprove eventual impenhorabilidade ou existência de 

excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2º, NCPC) .

a.1) Apresentada insurgência pela parte executada, em respeito aos arts. 

7º e 10, ambos do NCPC, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, em igual prazo .

 b) CERTIFICADO o decurso do prazo “in albis” para a parte executada, 

desde já CONVERTO a indisponibilidade em PENHORA de valores.

 Após, caso frustrada a penhora via sistema BACENJUD, o exequente 

pugna ainda, pela constrição de eventuais veículos de propriedade do 

executado, via sistema RENAJUD.

É cediço, também, que o novo Código de Processo Civil, ao colocar a 

penhora de veículos de via terrestre em quarto lugar na ordem de 

preferência não estabeleceu qualquer requisito para sua efetiva aplicação 

(art. 835, NCPC), sendo desnecessário exigir do credor o exaurimento dos 

meios disponíveis para localização de outros bens para a garantia do 

juízo.

 Anote-se, de igual modo, que a ordem trazida pelo art. 835, do NCPC é em 

regra, preferencial. Ou seja, se o magistrado deparar-se com mais de um 

bem passível de constrição, dará preferência ao de melhor posição na 

lista, desde que não represente modo mais gravoso ao executado.

Destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com a lição 

do doutrinador JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA para quem:

[...] I. Ordem preferencial dos bens a serem penhorados. Os incs. do art. 

835, caput do CPC/2015 apresentam bens em ordem a ser observada, 

preferencialmente, por ocasião da realização da penhora. Assim, p.ex., 

entre penhorar veículos de via terrestre e bens imóveis, deve-se dar 

preferência, como regra, à penhora de veículos (cf. incs. IV e V do art. 

835 do CPC/2015). [...]. A ordem, tal como apresentada no art. 835 do 

CPC/2015, não é totalmente precisa. P.ex., o inc. X do art. 835 do 

CPC/2015 coloca o percentual de faturamento de empresa antes de 

pedras e metais preciosos. No entanto, o art. 866, caput do CPC/2015 

estabelece que a penhora de faturamento de empresa só pode ocorrer 

quando o executado “não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, 

esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito 

executado”. Tudo dependerá do tipo de pedra ou metal precioso que se 

puder penhorar: se de fácil alienação, preferirá à penhora de faturamento 

de empresa, mas não se se tratar de pedra ou metal de difícil alienação. 

[...]. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Edição, Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 744/745).

Nesse mesmo sentido, são os ensinamentos dos ínclitos juristas NELSON 

NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE:

[...]§1.º:5. Possibilidade de alteração de alteração da ordem dos bens. O 

CPC 835 caput já estipula que a ordem a ser seguida é preferencial, isto é, 

não está fixada de forma obrigatória e vinculativa. Porém, este §1º estipula 

que a penhora em dinheiro sempre é prioritária. Esta disposição é 

visivelmente contrária à STJ 417, segundo a qual a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto. Essa súmula está, 

pois, revogada. [...] (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC 

– Lei 13.105/2015, 2º tiragem, editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 

1718).

Sendo assim, DETERMINO constrição judicial de veículos existentes em 

nome da parte executada ELCIO GONÇALVES DA COSTA, pessoa física 

inscrita no CPF nº 325.771.501-30, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito.

Se frutífera a busca por meio do sistema RENAJUD, DETERMINO a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, NOMEANDO-SE, por ora, 

os próprios executados como fiéis depositários do mencionado bem, sem 

prejuízo de posterior ordem de remoção, haja vista o que preceitua o art. 

840 do NCPC. Na oportunidade, INTIMANDO-SE as partes acerca da 

constrição.

 c) De outra face, frustrada a busca de veículos da parte executada, 

DEFIRO o pedido de busca pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, 

por intermédio da Central Eletrônica de Integração e Informações dos 

Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso (CEI).

c.1) Com resultado positivo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão da presente execução.

 MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferidas por meio do sistema BACENJUD, se 

necessário, RENAJUD.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 09 de novembro de 2017.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 95417 Nr: 2506-85.2015.811.0051

 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): Cirineu Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 Processo nº 2506-85.2015.811.0051 (Código 95417)

Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

proposta por MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S encontram-se 

depositados, motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores pagos (fls. 39 – Ref. 38).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de fls. 39 (Ref. 38).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome da parte exequente.

ISENTO de custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 02 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143841 Nr: 2159-47.2018.811.0051

 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: Adicionara Ramos de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:a) 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, eis que não preenchidos os 

requisitos legais.b) CITE-SE a parte requerida, por carta precatória, para 

contestar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, do 

NCPC), sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). DEVERÁ 

atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do NCPC.c) DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 02 de abril de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 11600 Nr: 1120-69.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF, ACdS, RGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, DETERMINO constrição judicial de veículos existentes em 

nome dos executados MAURO APARECIDO FACHOLLI, pessoa física 

inscrita no CPF nº 212.109.699-04, ANTONIO CÉSAR DOS SANTOS, 

pessoa física inscrita no CPF nº 057.710.418-74 e ROSEMARY GRANDI 

DOS SANTOS, pessoa física inscrita no CPF nº 352.655.151-00 junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito.Se 

frutífera a busca por meio do sistema RENAJUD, DETERMINO a expedição 

de mandado de penhora e avaliação, NOMEANDO-SE, por ora, a própria 

parte executada como fiel depositária do mencionado bem, sem prejuízo 

de posterior ordem de remoção, haja vista o que preceitua o art. 840 do 

NCPC. Na oportunidade, INTIMEM-SE as partes acerca da constrição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 70064 Nr: 2944-53.2011.811.0051

 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): M.A.O. Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2944-53.2011.811.0051 (Código 70064).

Ação de Busca e Apreensão.

 Vistos etc.

Considerando a certidão exarada pelo Sr. Gestor Judiciário às fls. 102, 

informando a apreensão do bem objeto da presente ação nos autos do 

processo de nº. 3115.73.2012.811.0051, noticiando, ainda, a extinção da 

aludida ação e revogação da liminar de busca e apreensão, bem como 

fora consignado pelo autor o interesse pela transferência de tal 

apreensão para o presente feito, DEFIRO o pedido de fls. 109, na forma 

postulada, devendo o mandado de citação ser cumprido no endereço 

indicado pelo requerente.

Após, INTIME-SE o autor para requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde – MT, 17 de julho de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 70238 Nr: 3118-62.2011.811.0051

 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: Edna Pires dos Anjos, Ulisses dos Anjos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B, Olívia de Almeida Soprane Martins - OAB:105.787 

- MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO a impugnação de fls. 420/422. Por outro lado, 

RECONHEÇO o equívoco nos cálculos elaborados pela parte credora e 

DETERMINO a sua intimação para retificá-los, consignando-se que deverá 

se valer dos seguintes parâmetros:a)O valor referente aos danos morais, 

no importe de R$ 62.200,00 (R$31.100,00 para cada exequente), deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento 

(23.07.2015 – fls. 183), acrescido de juros simples, de 1% ao mês, a partir 

do evento danoso (28.02.2014 – fl. 161-v).b)Os honorários fixados no 

percentual de 15% sobre o valor da condenação deverão ser corrigidos 

de juros simples de 0,5% a.m., incidentes desde a intimação do executado 

do executado (21.11.2016 – fls. 418) e de correção monetária desde a 

data do ajuizamento da ação (20.10.2011). Em seguida, INTIME-SE a parte 

executada, mediante vista dos autos, 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, 30 de novembro de 2017.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 144083 Nr: 2256-47.2018.811.0051

 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): Transporte Giotti Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada, ressaltando 

ao credor que a alienação dos bens objetos da lide fica adstrita à citação 

da demandada 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 dos bens descritos na inicial, com a faculdade prevista no art. 

212, § 2º, do novo Código de Processo Civil, depositando-os nas mãos do 

representante legal da instituição requerente, que ficará como depositário 

fiel dos bens.(...).INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 03 de abril de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138520 Nr: 10066-10.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Silva Peres, Lucas Rodrigues Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19363

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. Lucas Gabriel Silva França para, no 

prazo legal apresentar suas razões recursais.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001318-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO EL SHADAI - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

PAROLAR DD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO AUGUSTO DA SILVA OAB - SP118302 (ADVOGADO)

MARCIO AUGUSTO LOPES RAMOS OAB - SP351732 (ADVOGADO)

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

 

1001318-69.2017.811.0051 Decisão. Vistos etc. Trata-se de execução 

provisória da multa fixada na decisão que deferiu a antecipação de tutela 

no processo registrado sob o n° 8010246-21.2016.811.0051, em trâmite 

neste Juizado Especial Civil. RECEBO a presente execução provisória, nos 

termos dos artigos 515, inc. I, e 520 ss do CPC e Enunciado 120 do 

FONAJE. INTIME-SE a parte Executada para realizar o pagamento do débito 

postulado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto 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 (art. 520, §1°, do CPC). Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (art. 520, §2°, do CPC). ANTES DA 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, TRANSLADEM-SE as peças 

anexadas nos ID’s 10814054; 10814220; 10882848; 10882883; 11219499 

e 11219521 da ação de origem (n° 8010246-21.2016.811.0051) para este 

feito. Após, intimem-se as partes para, caso queiram, somente ratificar as 

impugnações já apresentadas. Decorrido o prazo in albis, voltem os autos 

conclusos para deliberação. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde, 26 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LESLEY GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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: 1000924-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LESLEY GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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: 1000212-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LULI RAMOS NETO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE PEREIRA SERVICOS E CONSTRUCAO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 29/05/2018 

às 14:00hs, 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: 1000215-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 29/05/2018 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-79.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001049-30.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte autora para que dê andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-73.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AIRSON DOMINGOS DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Vanderlei Cardoso (REQUERIDO)
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MARIA VALDECIR DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000554-73.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que a Requerida Maria Valdecir de Souza não foi 

citada. O Requerido Vanderlei foi citado e apresentou contestação. Assim, 

INTIME-SE o Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o atual 

endereço da Requerida Maria Valdecir de Souza ou requer o que entender 

de direito. Informado o endereço, designe-se nova audiência de 

conciliação e cite-se e intime-se a Requerida Maria Valdecir de Souza, 

com as advertências de praxe. Intimem-se o Requerente e seu Advogado, 

o Requerido Vanderlei Cardoso e seu Advogado. Caso contrário, não 

havendo resposta, certifique-se e em seguida, retornem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARLENE LEITE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o recurso inominado foi interposto tempestivamente. Ato 

contínuo, intimo a parte demandada para apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-73.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA PONTES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYON ZWICKER (REQUERIDO)

ED CARLOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Francisco Vasco de Almeida (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerido(a) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

19/04/2018 às 14:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 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. Pretendendo produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-73.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA PONTES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYON ZWICKER (REQUERIDO)

ED CARLOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Francisco Vasco de Almeida (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

19/04/2018 às 14:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1). O não comparecimento às audiências importará em 

extinção e arquivamento do feito, bem como, na condenação de custas 

judiciais. 2). Pretendendo a parte reclamante produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3). Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-18.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO ALBINO REIS HECK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerido(a) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

26/04/2018 às 14:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 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. Pretendendo produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-18.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO ALBINO REIS HECK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

26/04/2018 às 14:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1). O não comparecimento às audiências importará em 
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extinção e arquivamento do feito, bem como, na condenação de custas 

judiciais. 2). Pretendendo a parte reclamante produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3). Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-85.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FEALHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BPN BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO)

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010384-85.2016.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 3 de abril de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010949-83.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON SANTOSS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte exequente para, querendo, no prazo legal, se 

manifestar da exceção de preexecutividade juntada aos autos. É o que me 

cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54569 Nr: 1031-29.2016.811.0029

 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: Romeu Tavares de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: ROMEU TAVARES DE SOUZA, CPF 

550.232.401-00- Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- 

DIB: 09/10/2015 (DER)- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 (sessenta) 

dias para a implantação do benefício a partir da intimação.- RMI: 1 (um) 

salário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49189 Nr: 1320-93.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES CASTRO 

MENEZES - OAB:16545, Tatiano de Castro e Silva - OAB:19880/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 1320-93.2015.811.0029 código 49189

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Adriano Rodrigues da Silva, Cpf: 06043323435, 

Rg: 2533322-4 SJSP MT Filiação: Everaldo da Silva e Iracilda Rodrigues 

dos Santos, data de nascimento: 09/11/1984, brasileiro(a), natural de 

Arapiraça-AL, convivente, empresário, Endereço: Em lugar incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/06/2015

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 1320-93.2015.811.0029 (código 49189) Vistos. 

Trata-se de Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, vulgo “LAGOA”, 

devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe, respectivamente, as 

práticas das conduta delituosas tipificadas no artigo 180, “caput”, do 

Código Penal. ... É o relato. FUNDAMENTO. Trata-se de Denúncia oferecida 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra ADRIANO 

RODRIGUES DA SILVA, vulgo “LAGOA”, devidamente qualificado nos 

autos, imputando-lhe, respectivamente, as práticas das conduta delituosas 

tipificadas no artigo 180, “caput”, do Código Penal. Diante do exposto, julgo 

procedente a denúncia, para condenar ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, 

vulgo “LAGOA”, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas 

penas tipificadas no artigo 180, “caput”, do Código Penal. ... Fixo a 

pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, pena que torno definitiva, ante a 

não incidência de outras causas modificadoras de pena. Pena de multa em 

180 (cento e oitenta) dias-multa. Com este em 1/30 de salário-mínimo. 

Regime inicial é o semi-aberto, considerando a detração de pena 

provisória do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal... Com o 

trânsito em julgado deverá a parte condenada, proceder ao pagamento da 

multa. Custas pelo condenado. Canarana, 14 de setembro de 2017. P.R.I.C 

Darwin de Souza Pontes Juiz de direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 19 de março de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55537 Nr: 1544-94.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deodeto Raelson de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1544-94.2016.811.0029 código 55537

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: Deodeto Raelson de Sousa

CITANDO(A, S): Indiciado(a): Deodeto Raelson de Sousa, Cpf: 

04568977398, Rg: 2874426-8 SSP MT Filiação: Marilene Alves de Sousa, 

brasileiro(a), , Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/07/2016

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece DENÚNICA em face de DEODETO RAELSON DE 

SOUSA, acima qualificado, como incurso nas condutas delitivas tipificadas 

nos arts. 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do 

Código Penal e art. 5º, III, da Lei 11.340/06.

DESPACHO: Vistos, Tendo em vista a certidão aportada aos autos em fls. 

81, defiro manifestação ministerial inserto às fls. 82, e determino a 

expedição de Edital para citação do acusado DEODETO RAELSON DE 

SOUSA. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 19 de março de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-32.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO SCHUSTER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, 

nos termos do artigo 523, § 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento). Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 10 de janeiro de 2018. Darwin De Souza Pontes 

Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-31.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ MARAFON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 8010198-31.2016.8.11.0029 Dispensado o relatório em face 

do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que de fato foram realizadas duas tentativas em receber o 

débito: realização de penhora on line e inserção de restrição veicular. 

Porém, ambas restaram infrutíferas. Conforme se depreende dos autos, 

fora intimada a parte exequente para manifestar-se sobre o conteúdo 

acima descrito, para que requeira nos autos o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento do processo, e expirado o prazo para o 

exequente manifestar-se, a extinção dos autos é medida que se impõe. 

Isto posto, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO. Autorizo, contudo, caso a parte autora requeira, a 

expedição de certidão para fins de inscrição do nome da parte devedora 

nos cadastros de proteção ao crédito, conforme orienta o enunciado 76 

do FONAJE: “No processo de execução, esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do 

exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de 

Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.” 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 19 de 

dezembro de 2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-04.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALMEIDA MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requererem o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 03 de março de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000103-27.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNIFER THAIS DE SOUZA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Número do Processo: 

1000103-27.2017.8.11.0029, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. EXEQUENTE: JHENNIFER THAIS DE 

SOUZA ALVES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 9.494, 

de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 2.180-35 de 

2001, salientando que na execução não embargada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 

1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 26 de março de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO MALVESSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA APARECIDA GAVAZZONI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

tendo em vista que a correspondência enviada para citação foi devolvida, 

nesta data, com o motivo "não procurado", impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o Polo Ativo na pessoa do seu Procurador, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação, que por falta de tempo 

hábil para efetuar a citação, foi redesignada automaticamente para o dia 

17/05/2018, 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, 3 de abril de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000094-65.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Número do Processo: 

1000094-65.2017.8.11.0029, : Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA]. EXEQUENTE: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cite-se a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 9.494, de 10 e 

Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 2.180-35 de 2001, 

salientando que na execução não embargada não caberá condenação em 

honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 1º-D do diploma legal 

em apreço. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 26 de 

março de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000055-68.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNIFER THAIS DE SOUZA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

1000055-68.2017.8.11.0029 EXEQUENTE: JHENNIFER THAIS DE SOUZA 

ALVES EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 26 de março de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000059-08.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

1000059-08.2017.8.11.0029 EXEQUENTE: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do 

artigo 1º-B da lei n.º 9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela 

Medida Provisória n.º 2.180-35 de 2001, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 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): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 91592 Nr: 1772-50.2017.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Nunes Angelim, MARISA SILVA ANGELIM, Angelim 

& Silva Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Salgado de 

Macedo Curvo - OAB:14511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução propostos por Marisa Silva Angelim e 

Outros em face de Banco do Brasil S. A.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, observo que se trata de “embargos à 

execução” conexos aos autos de Cód. 86984.

Ocorre que o processo acima referenciado é uma Ação Monitória, que 

segue o rito especial disposto nos arts. 700 a 702 do CPC.

Em breve consulta ao processo principal, vislumbro que foram 

apresentados embargos monitórios, com a devida impugnação e ainda 

pendentes de julgamento, ou seja, o débito ali narrado sequer foi 

apreciado para a conversão ou não em execução.

Assim, estando a inicial em desconformidade com o disposto no Código de 

Processo Civil vigente, entendo que é caso de indeferimento em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, conforme enuncia o art. 485, IV da Lei Processual.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, IV do CPC, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Indefiro o benefício da Justiça Gratuita em razão da ausência de 

documentos que comprovem a hipossuficiência, seja a própria declaração 

de hipossuficiência, que não consta dos autos, seja outro documento 

como a declaração de imposto de renda, cópia de contracheque, CTPS, na 

forma do art. 99, §2º do CPC.

Intime-se para recolhimento de custas processuais e, não o fazendo, 

anote-se à margem da distribuição e proceda-se à respectiva cobrança 

administrativa nos termos dos Provimentos deste Tribunal.

Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103425 Nr: 1209-22.2018.811.0024

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza Francisca moraes nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 3º do Dec-Lei nº 911/69 c/c art. 

300 do CPC, defiro o pedido liminar para decretar a busca e apreensão do 

veículo objeto da presente demanda.Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e moderação. 

Do mandado, deverá constar que:a)O devedor fiduciante poderá, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a citação para depositar a integralidade da dívida, 

conforme o cálculo apresentado pelo credor fiduciário, recebendo o bem 

livre de ônus. Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem 

se consolidarão no patrimônio do credor fiduciário.b)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 parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.c)Após a apreensão, o veículo será 

depositado em mãos do representante legal da parte autora, indicado na 

inicial.d)Determino o bloqueio judicial do bem via RENAJUD, nos termos do 

art. 3º, §9º do Decreto-Lei nº 911/69.Defiro os benefícios do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário com 
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as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78708 Nr: 635-67.2016.811.0024

 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: Judite Bevilacqua de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - 

OAB:111471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arlindo do Carmo - 

OAB:3722/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada 

proposta por Judite Bevilacqua de Godoy em face de Oswaldo Murad 

Junior.

Na resposta à inicial, às fls. 362-378, o requerido não arguiu preliminares, 

levantando, tão somente, matéria atinente ao mérito da demanda.

Dessa maneira, não havendo preliminares, dou o feito por saneado.

Fixo como pontos controvertidos da demanda: a) a posse da área; b) 

existência de posse enquanto perdurou o instrumento de mandato e c) as 

benfeitorias e melhorias no imóvel.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo aos autores provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Deste modo, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil).

 Quanto às inconsistências acerca das certidões dos Srs. Oficiais de 

Justiça, DIGA-SE aos mesmos para, em 10 dias, juntar justificativas ou 

elaborar as certidões com a devida clareza às partes.

Por fim, quanto ao pedido de juntada de documentos em CD ou pen drive, o 

momento oportuno era junto com a resposta, que poderia, inclusive, ter 

protocolado com certidão da Sra. Gestora e seria arquivado com as 

cautelas.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97641 Nr: 4741-38.2017.811.0024

 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: AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER MARTINS BERNARDES - 

OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc. Trata-se de reintegração de posse com pedido danos 

materiais e liminar proposta por AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS 

PIVETTA em face de MANOEL RIBEIRO DA SILVA.Na resposta à inicial, às 

fls. 69-100, o requerido arguiu preliminares prejudiciais, suscitando pela 

falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa, pugnando pela extinção sem 

análise do mérito. Juntou documentos.A parte autora impugnou as 

alegações.a)Da Ilegitimidade e falta de interesse de agir.Quanto à 

ilegitimidade e falta de interesse de agir da autora, verifico que a arguição 

não deve prosperar, haja vista que a inicial veio consubstanciada com 

contrato de compra e venda, demonstrando que a autora pode pleitear em 

juízo direito próprio. Ainda, a inicial veio com seus requisitos devidamente 

preenchidos, conforme previsão legal do art. 319 do CPC.Sustento, 

ademais, que o requerido pugnou por pedido contraposto de manutenção 

de posse, portanto, legítima a autora para figurar no polo ativo da 

demanda. Portanto, à míngua dos argumentos vergastados pelo requerido, 

afasto as prejudiciais de mérito de ilegitimidade ativa e falta de interesse 

de agir da autora.b)Das condições da ação.O requerido alegou que a 

parte autora é carecedora da ação, porém, não trouxe fatos e 

fundamentos jurídicos capazes de agasalhar a preliminar arguida, assim, 

não acolho as alegações tecidas.Dessa maneira, não havendo outras 

preliminares, dou o feito por saneado.Fixo como pontos controvertidos da 

demanda: a) a posse da área; b) a cerca divisória feita após a 

invasão.Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do 

CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo aos autores 

provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos 

extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor.Deste modo, 

intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. Deverão as partes, caso pugnem pela prova 

testemunhal, apresentar rol de testemunhas na oportunidade (art. 357, § 4

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65961 Nr: 1749-12.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, Luciane Rosa de Souza - OAB:OAB/MT 

15.779

 Vistos etc.

Considerando que, de fato, não foram gravadas as audiências da vítima 

Pâmela Campos da Silva e da testemunha Daiana Soares Sampaio, e após 

várias diligências, não foram localizadas, designo audiência para oitiva 

das mesmas para o dia 23 de maio de 2018, às 13h30min.

Intimem-se. Ciência ao MP e a defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67714 Nr: 3101-05.2014.811.0024

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSHR, ALHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA REGINA LOPES SILVA 

- OAB:72838

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, fazer comparecer 

na Secretaria da 1.ª Vara a requerente, para assinar o termo de guarda 

definitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103050 Nr: 1034-28.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Bataglini, Vilma Piva Battaglini, Paulo 

Humberto Alves de Freitas, RENATO ALVES DE FREITAS, Rafael Piva 

Battlaglini, ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer em cartório para retirar a carta precatória para 

preparo, distribuição e cumprimento na Comarca de Nova Mutum/MT, ou, 

caso preferir, juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as guias 

devidamente recolhidas, para que seja remetida, via Malote Digital, à 

Comarca de Nova Mutum/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74768 Nr: 2300-55.2015.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR CEVADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fundação Professor 

Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99149 Nr: 5371-94.2017.811.0024

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro, diante do decurso do prazo para o requerido 

responder a ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99333 Nr: 5455-95.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON FRANCISCO BORBOREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro, diante do decurso do prazo para o requerido 

responder a ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74223 Nr: 2034-68.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcelina Maximo Venero

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para manifestação, no prazo legal, acerca do laudo pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69636 Nr: 249-71.2015.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora R. de Freitas Ltda, SERGIO 

REZENDE IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro, diante do decurso do prazo para a parte ré 

apresentar resposta à presente ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42441 Nr: 303-42.2012.811.0024

 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: Vinicius Ferreira da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Soares da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor(a) Público(a) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA LORAYNE ROSA 

LIMA - OAB:21990/O

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos proposta por VINICIUS 

FERREIRA DA ROSA em face de MARCOS VINICIUS SOARES DA ROSA.

O autor pugnou pela exoneração da prestação alimentícia sob o 

fundamento da maioridade do alimentando e deste ter emprego fixo e não 

estar cursando ensino superior.

Às fls. 45-52 o requerido contestou a ação.

Impugnação às fls. 63-64.

Designou-se audiência de instrução para o dia 3/04/2018, todavia, às fls. 

121-122, o requerido pugnou pela concordância da exoneração de prestar 

alimentos, requerendo a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

O pedido inicial da parte autora merece guarida, devendo o feito ser 

extinto pelo reconhecimento do pedido, conforme preconiza o artigo 487, 

III, “a”, do CPC.

Assim dispõe o art. 487 do CPC:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;

[...]”

De outra feita, observa-se que a requerida expressamente concordou 

com o pedido da autora (fls. 121-122).

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, com 

fundamento no artigo 487, III, “a”, do CPC, homologar o reconhecimento da 

procedência do pedido e, assim, declarar extinto o feito com resolução do 

mérito.

Em face da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2°, CPC/2015).

Torno sem efeito a designação da audiência para o dia 3/04/2018. 

Recolham-se eventuais mandados.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103425 Nr: 1209-22.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza Francisca moraes nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 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 

cumprimento de liminar, 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.: 101959 Nr: 456-65.2018.811.0024

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Borges Domingues, Nelson Borges Domingues, 

Nelson Borges Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir dos Reis Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Salgado de 

Macedo Curvo - OAB:14511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar inominada proposta por Amadeu Borges 

Domingues e Outros em face de Devanir dos Reis Domingues.

Aduz em síntese que a requerida administrou os bens dos requerentes 

contudo vêm os dilapidando paulatinamente sem a devida prestação de 

contas, causando prejuízo aos autores.

Requer liminarmente a apresentação de documentos.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, observo que se trata de “ação 

cautelar”, tipo processual extinto pelo Código de Processo Civil de 2015, 

que era uma espécie de ação preparatória para reunir provas ou garantir 

bens para a propositura da demanda principal.

Hoje, a legislação adjetiva processual, sob os auspícios da Lei nº 

13.105/2015 criou a figura da tutela cautelar em caráter antecedente, 

regulamentada pelo art. 305 e seguintes da referida lei, com requisitos e 

forma próprios. A referida tutela é concedida na ação principal, sem a 

necessidade da propositura de demanda principal posterior, eliminando, 

desta forma, os “autos apensos”.

Assim, estando a inicial em desconformidade com o disposto no Código de 

Processo Civil vigente, entendo que é caso de indeferimento em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, conforme enuncia o art. 485, IV da Lei Processual.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, IV do CPC, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Indefiro o benefício da Justiça Gratuita em razão da ausência de 

documentos que comprovem a hipossuficiência, seja a própria declaração 

de hipossuficiência, que não consta dos autos, seja outro documento 

como a declaração de imposto de renda, cópia de contracheque, CTPS, na 

forma do art. 99, §2º do CPC.

Intime-se para recolhimento de custas processuais e, não o fazendo, 

anote-se à margem da distribuição e proceda-se à respectiva cobrança 

administrativa nos termos dos Provimentos deste Tribunal.

Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50533 Nr: 2027-81.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanildes Ferreira de Magalhães

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32095 Nr: 1482-16.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanildes Ferreira de Magalhães

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30064 Nr: 295-70.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adiles Fernandes da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 13580 Nr: 143-61.2005.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A- em liquidação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius, 

Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B, Maria Eduarda Ramalho Queiroz - OAB:17.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Araújo Gracindo de 

Oliveira - OAB:OAB/PR 18.294, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira 

- OAB:18.294 - SP, Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:10.931A, Zaid 

Arbid - OAB:1822-A

 Vistos etc.

De início, salutar frisar que a presente missiva aportou neste juízo no ano 
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de 2005, ou seja, há 13 anos, portanto, não pode permanecer “ad 

aeternum” em litígio.

Desta feita, em atenção à avaliação de fls. 757-768, torno sem efeito a 

avaliação do débito formulado pelo Distribuidor Judicial, uma vez que o 

débito pode ser atualizado no juízo deprecante, onde o processo principal 

está em curso.

Ademais, o valor do imóvel deve sim ser atualizado, de modo a ser 

alienado e o dinheiro será depositado no processo principal, onde, de fato, 

amortizará a dívida.

Assim, não vejo prejuízo da realização da alienação sem a atualização do 

débito, já que a presente ação trata-se de carta precatória e o crédito do 

banco autor pode ser atualizado no juízo de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66704 Nr: 2279-16.2014.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Percília 

Benedita Siqueira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venancio da Guia Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido da parte requerente de fls. 80/83 para a venda da fração 

de 100 (cem) hectares do imóvel de fl. 89, não se opondo o MP conforme 

fls. 93/94. Deve a mesma informar a este Juízo o valor da venda 

juntamente com documentos comprobatórios, e também que seja aquele 

depositado em conta bancária para que seja gasto conforme as 

necessidades do curatelado, devendo a autora provar as necessárias 

despesas.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 60110 Nr: 1160-54.2013.811.0024

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB, SCBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, julgo extinto o feito, 

sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 2º, parágrafo 

único, do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c o art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil em razão da ausência do interesse 

processual.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39549 Nr: 2062-75.2011.811.0024

 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: Lidia Correa de Melo Filha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Ribeiro de Lima, Lauro Ribeiro de Lima 

Filho, Lídio Ribeiro de Lima, Margareth Ribeiro de Lima, Neuza Ribeiro de 

Lima, Lucineide Ribeiro Lima Souza da Silva, Benedito Lenke de Lima, 

Gilson Lenke de Lima, Gislaine Lenke de Lima

 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:

 Vistos, etc.

 I. Defiro os pedidos de fls. 71/72. Procedam-se as citações nos 

endereços ali apontados.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63310 Nr: 3150-80.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Lemos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Antonio da Silva Neto 

- OAB:6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa, para no prazo de 15 dias, manifestar nos autos quanto a carta 

de intimação no endereço informado pelo autor na petição juntada aos 

autos em 27/06/2017, devolvida pelos Correios , sendo motivo da 

devolução: "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100262 Nr: 5932-21.2017.811.0024

 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: Cleide Mara Leocádio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christophe Daniel Bardon, Manoel Dresch, 

Ademar Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARMIENE RAMALHO DA SILVA 

- OAB:181908

 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 manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça e quanto a Carta de Citação devolvida relacionada a parte 

Requerida: Ademar Francisco de Carvalho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99710 Nr: 5690-62.2017.811.0024

 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: NOBLEZZA ARTEFATOS DE METAIS LTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIA ALVES DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO MOREIRA DOS 

SANTOS - OAB:73872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

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.: 102162 Nr: 573-56.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 
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CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntado as autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102096 Nr: 531-07.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia da Silva

 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:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101946 Nr: 445-36.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Cardoso de Lemes

 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:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93315 Nr: 2596-09.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NJdsJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gdds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Luiz Taques Oliveira - 

OAB:13152/MT, Nilton Bueno de Moraes Filho - OAB:22.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALISSON GAYVA MORAES 

- OAB:18846

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87209 Nr: 4311-23.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOIS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, IMPULSIONO o presente Feito, em cumprimento as 

determinações legais e ao art. 1238 da CNGC mantendo-o suspenso pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a iniciar-se nesta data. Decorrido o prazo, 

intimar a parte a dar andamento aos autos no prazo de 05 (cinco) dias e 

praticar as diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-16.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA UEMURA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

redesignada para 24/04/2018, Hora: 13:45 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 3 de abril de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora 

Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000103-24.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte 

autora, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do 

laudo pericial de id. 9168829 e laudo de estudo social de id. 12420051). 

Colider/MT, 03 de abril de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000486-02.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO PRUDENTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte 

autora, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do 

laudo pericial de id. 12414021. Colider/MT, 03 de abril de 2018. PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000372-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUCIO FRASSON (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca das certidões de id. 12067732 e id. 

12095706. COLÍDER, 3 de abril de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001803-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSOM MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 12214215. COLÍDER, 3 de abril de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000260-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KEIDSON DE ALBUQUERQUE VOLPATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

Advogado da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca da informação de id. 12413531. COLÍDER, 03 de abril 

de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000372-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUCIO FRASSON (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca das certidões de id. 12067732 e id. 

12095706. COLÍDER, 3 de abril de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001803-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSOM MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 12214215. COLÍDER, 3 de abril de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000317-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da petição de id. 12265589 e documentos que a instrui. COLÍDER, 3 de 

abril de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000636-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP/MT 

(DEPRECANTE)

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE HOLANDA ROCHA OAB - MT9893-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LISBOA LTDA - EPP 

(DEPRECADO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000636-46.2017.8.11.0009 

DEPRECANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 

ANTT, JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP/MT 

DEPRECADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LISBOA LTDA - EPP, 

FORUM DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Ante o teor da certidão de id. 

11930829, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

apresentar o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, 

sob pena de devolução da carta precatória, independente de seu 

cumprimento. Cumpra-se. Colíder, 08 de março de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002085-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BEZERRA DE SOUZA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (DEPRECADO)

AMARILDO APARECIDO DA LUZ (DEPRECADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 
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4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

encaminhando-os ao setor de expedição, para intimação do(a)(s) 

advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça (duas partes com endereços distintos), através da emissão das 

guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano” COLÍDER, 03 de abril de 2018 Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000463-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PERONE E MAIA ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISSON MIRANDA MAIA OAB - MG116025 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISRAELI LINHARES CASAGRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1000463-85.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para intimação do(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo 

a diligência do senhor Oficial de Justiça (duas partes com endereços 

distintos), através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano” COLÍDER, 03 de abril de 2018 Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000081-29.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE (DEPRECANTE)

JUÍZO DA 2ª VARA DO FORO DE NOVO HORIZONTE ESTADO DE SÃO 

PAULO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA JOSE GONSALEZ OAB - SP22750 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVA GONZALES (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000081-29.2017.8.11.0009 

DEPRECANTE: MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE, JUÍZO DA 2ª VARA DO 

FORO DE NOVO HORIZONTE ESTADO DE SÃO PAULO DEPRECADO: 

ANTONIO ALVA GONZALES Vistos. Ante o teor da certidão de id. 

11931323, intime-se o Juízo Deprecante, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

que promova o(s) recolhimento(s) da(s) diligência(s) do oficial de justiça, 

quanto à solicitação constante no ofício de id. 9637185, sob pena de 

devolução da carta precatória, independente de seu cumprimento. 

Cumpra-se. Colíder, 08 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001550-13.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (DEPRECANTE)

Juízo da Comarca de Rio Verde/GO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIZA SILVA ALEIXO OAB - GO19132 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

ELAINE CARDOSO DOS SANTOS (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001550-13.2017.8.11.0009 

DEPRECANTE: FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, JUÍZO DA 

COMARCA DE RIO VERDE/GO DEPRECADO: ELAINE CARDOSO DOS 

SANTOS, FORUM DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Ante o teor da 

certidão de id. 11958000, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para que promova o recolhimento da diligência do oficial de justiça, 

quanto à solicitação constante no ofício de id. 10462835, sob pena de 

devolução da carta precatória, independente de seu cumprimento. 

Cumpra-se. Colíder, 08 de março de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15210 Nr: 2939-12.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR KOLLER HELLER, CLEUSELI MISSASSI 

HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar nos autos, se ainda há interesse na retirada em cartório, da 

certidão de objeto e pé, eis que já se passaram 04(quatro) meses acerca 

da solicitação da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88750 Nr: 1907-15.2014.811.0009

 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: MARINITA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte apelada/autora, para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98900 Nr: 1406-90.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA TIBURCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Advogada da parte autora, Dra. Maria Ercilia 

Cotrim Garcia Stropa, para manifestar nos autos em referência, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, após o 

que, não havendo manifestação os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96391 Nr: 3506-52.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORINETH FRANÇA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC FINKLER MUNCHEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 
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manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca do documento de fls. 25, (oficio 

da Comarca de Cuiaba, que solicita endereço atualizado do requerido), 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 3614-52.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106089 Nr: 1964-28.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1964-28.2017.811.0009 – Código n°. 106089

Sentença

Visto, etc.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso em face da sentença de fls. 107/111, alegando 

omissão quanto ao pedido de justiça gratuita (fl. 115).

Vieram-me os autos conclusos.

É o que me cumpria relatar. Decido.

Conheço por tempestivo.

Entretanto, não há como acolher os embargos.

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, 

propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Assim sendo, não 

têm por finalidade revisar ou anular as decisões judicias (STJ, 2ª Turma, 

EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 

18.10.2007, p. 338).

Compulsando-se os autos, vê-se claramente que o embargante pretende a 

revisão da decisão que condenou o réu ao pagamento das custas 

processuais, transvestindo-se os presentes aclaratórios em verdadeiro 

pedido de reconsideração pelo inconformismo da parte com a decisão 

prolatada, pois, havendo a condenação nas custas é óbvio que a juíza 

sentenciante entendeu por não conceder os benefícios da justiça gratuita 

ao réu, de modo que a reanalise por este magistrado implicaria, outrossim, 

revisão da decisão, não sendo de competência deste juiz.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

decisão, pelo que os embargos vão desacolhidos.

Portanto, REJEITO os embargos de declaração acostados, em razão de 

não haver obscuridade, omissão ou contradição alguma na decisão 

proferida.

Às comunicações de praxe.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 02 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110798 Nr: 945-50.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR KOPP LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 945-50.2018.811.0009 – Código nº. 110798

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 02 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000409-56.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: EDILAINE 

FERREIRA DE MAGALHAES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. . INTIMAÇÃO da parte PROMOVENTE, acima qualificada, para 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 12395856) 

interposto pela parte promovida, no prazo de 10 dias. Colíder, 02/04/2018. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000118-22.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: REGIANE RODRIGUES 

DOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da 

parte requerente para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 29 de maio de 2018 às 14h40min.., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder, 29 de janeiro 

de 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-31.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010213-31.2014.8.11.0009 REQUERENTE: REINALDO FRANCISCO DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos em correição. Devolvam-se os valores bloqueados à conta indicada 

pelo Estado, como já determinado em sentença. Após, tendo em vista o 

trânsito em julgado da decisão e nada mais foi requerido, ao arquivo, com 

as baixas e cautelas devidas. Cumpra-se. Colíder, 15 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSIO FELICIO ROLIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000357-26.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: BOSSA 

DROGARIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: DELSIO FELICIO ROLIN 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “mudou-se” o número Id 12491536, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Ana Maria Guimaraes 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000356-41.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: BOSSA 

DROGARIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: FABIANA FERREIRA DA 

SILVA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “mudou-se” o número Id 12491725, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Ana Maria Guimaraes 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002302-82.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1002302-82.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: MIKAELI FONSECA DE SOUZA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

etc. Ação de execução por quantia certa contra a fazenda pública 

decorrente de honorários advocatícios arbitrados em nomeações dativas, 

conforme documentação inclusa, preconizada pelos arts. 22, § 1.º, e 24 

da Lei n.º 8.906/1994, obedecido o rito da Lei n.º 12.153/2009 (LJEFP), 

movida em face do Estado de Mato Grosso, cuja competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública está fixada pelos critérios econômico, de até 

60 salários-mínimos; e material (ações não vedadas); assim como absoluta 

nos locais em que estiver instalado - art. 2.º, §§ 1.º e 4.º, da citada Lei de 

regência. De acordo com os enunciados n.º 01 e 03 dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, aprovados no 

XIII encontro em Cuiabá-MT, poderá ser dispensada a realização de 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixado prazo de 30 dias para o Estado apresentar 

defesa. Aliás, o Estado de Mato Grosso, via do Ofício n.° 

003/GPG/PGE/2016, já se pronunciou quanto à inviabilidade e à 

impossibilidade de conciliar, quando requereu a não designação da 

solenidade. O que, por sinal, neste caso, vem de encontro à única 

inquestionável forma de receber da fazenda pública, por meio de 

expedição da RPV ou do Precatório respectivo. Assim, cabível seu 

processamento com base no art. 534 e seguintes do CPC (art. 27 da Lei 

n.º 12.153/2009), com interposição de embargos ou impugnação nos 

próprios autos por medida de economia e celeridade processual. Aliás, 

como se dá a defesa no caso da impugnação no cumprimento da 

sentença, tratando-se o título exequendo de título judicial (CPC, art. 515, 

inciso V). Destarte, cite-se e intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga e remessa via endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br ou outro e-mail indicado, para, no prazo de 30 

dias, se lhe aprouver, opor embargos ou impugnar a execução, nos 

termos do art. 534 do CPC; e, havendo, MANIFESTAR-SE sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da 

Constituição Federal, para os fins neles previstos, sob pena de perda do 

direito de abatimento. Apresentados os embargos/impugnação, ouça-se a 

parte exequente em 15 dias. Após, façam os autos conclusos. Se 

decorrer o prazo legal sem embargos, no que for aplicável, certifique-se e, 

na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do CNJ, inciso XIV do art. 7.º e 

art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, 

para os efeitos da compensação prevista nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da 

Constituição Federal, 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 § 9.º, sob pena de 

perda do direito de abatimento dos valores informados. 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, 

conclusos para decisão a respeito, se for o caso. Por fim, nos termos do 

Enunciado 126 do FONAJE, determino que a parte exequente entregue na 

secretaria deste juizado em 10 dias o título de crédito original, onde ficará 

retido em pasta própria, a ser certificado no feito, sob pena de extinção, a 

teor dos arts. 798, inciso I, e 801, ambos do CPC, carimbando ao final 

como liquidado. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 19 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FLOZINA GASPAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROCESSO: 1000423-06.2018.8.11.0009 

FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 08 de Maio 

de 2018 às 15:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica 

Judicial SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 
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78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000012-60.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: DANIEL MILANI 

Parte Ré: REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. . 

Finalidade: Intimar a parte requerente, por todo o teor da Petição e 

documentos juntados aos autos no id. 12393179 e seguintes, para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 

03/04/2018. 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: 8010266-75.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON BELLO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

TIAGO MORO MOTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010266-75.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: CLEITON BELLO 

MACHADO Parte Ré: EXECUTADO: MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, TIAGO MORO MOTA . Finalidade: Intimar a 

parte requerente, através do advogado, por todo o teor da Petição da 

parte requerida e documentos juntados aos autos no id. 12465300 e 

seguintes, para manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias. Colíder, 03/04/2018. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE FATIMA MOLINA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002330-50.2017.8.11.0009 Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ANA KAROLINE DE OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

ELIANA DE FATIMA MOLINA FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12 de Junho de 2018 às 13:00, acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALEXANDRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002010-97.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: RODRIGO 

ALEXANDRE DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: LOJA ELECTROLUX 

COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. . Finalidade: Intimar a 

parte requerente, através do advogado, por todo o teor da Petição e 

comprovante de pagamento juntados aos autos no id. 12479570 e 

seguintes, para querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. Colíder, 03/04/2018. 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

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78367 Nr: 2513-92.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GOMES AZAMBUJA, IGOR ROSA 

DOS SANTOS, MICHELE VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente para informar o 

endereço do executado Nelson Gomes Azambuja, tendo em vista o 

contido na carta precatória de ref. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71679 Nr: 3747-46.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO BORGES, JOSÉ PEREIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para informar o 

endereço da parte requerida, tendo em vista a certidão constante na carta 
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precatória de ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115866 Nr: 280-20.2018.811.0046

 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: TIHOLOSENETO ANIHIARE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38571 Nr: 3270-28.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ OAB/MT N° 7241-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN - ADMINISTRAÇÃO, COL. , COM. 

IND. NA AMAZÔNIA LTDA, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA, CELSO 

FERNANDES PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Vistos.

1 – Defiro o pedido de fls. 1247/1248, determino a expedição do mandado 

de penhora e avaliação do bem indicado, sendo que deverá ser lavrado o 

devido termo conforme determinam os artigos 838 e 872 do Código de 

Processo Civil.

 2 – Após, intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 841 e 

seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação no prazo de 10 dias.

 3 - Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

deverá ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do artigo 

842 do CPC.

 4 - Inexistindo impugnação, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito.

5 – P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61074 Nr: 2878-54.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ OAB/MT N° 7241-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN - ADMINISTRAÇÃO, COL. , COM. 

IND. NA AMAZÔNIA LTDA, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA, CELSO 

FERNANDES PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Vistos.

1 – Defiro o pedido de fls. 767/768, determino a expedição do mandado de 

penhora e avaliação do bem indicado, sendo que deverá ser lavrado o 

devido termo conforme determinam os artigos 838 e 872 do Código de 

Processo Civil.

 2 – Após, intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 841 e 

seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação no prazo de 10 dias.

 3 - Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

deverá ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do artigo 

842 do CPC.

 4 - Inexistindo impugnação, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito.

5 – P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35552 Nr: 246-89.2011.811.0046

 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: DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FELIPE MARIANO - 

OAB:65667, JULIÃO DE FREITAS - OAB:530/MS, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/O/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação do perito retro, intime-se a requerida 

Agropecuária Condor LTDA – ME para que pague os honorários periciais 

no prazo de 10 dias sob pena de perdimento da prova.

Intime-se o expert para aguardar o aludido pagamento para realização da 

pericia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25345 Nr: 2758-84.2007.811.0046

 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: 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): CELSO ANTONIO NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO, RODRIGO QUINTANA FERNANDES - OAB:9.348, VITOR 

HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA 

- OAB:21807/O, ELIANE CAMARGO - OAB:80427, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:8187-B

 Vistos.

Certifique-se se a parte autora foi intimada para apresentação de 

impugnação e o decurso do prazo, conforme consta na parte final da 

decisão de fls. 1.121.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25348 Nr: 2761-39.2007.811.0046

 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: 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, IPC - 

INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887, ALFREDO PEREIRA DA COSTA - OAB:2887/RO, RODRIGO 

QUINTANA FERNANDES - OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - 

OAB:19563/O, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS

 Vistos.

Considerando que parte autora entende que o valor cobrado pelo perito é 

exagerado, determino que a mesma junte aos autos, no prazo de 15 dias, 

03 orçamentos, feitos por outros peritos, devidamente capacitados para 

que reste provado se há ou não excesso no valor cobrado pelo perito já 

nomeado.

Esclareço que os orçamentos apresentados devem ser detalhados, como 

o do perito.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95084 Nr: 4353-06.2016.811.0046

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, porém os autos já haviam sido desarquivados 

por conta de decisão com relação a arma apreendida, INTIMO o Dr. RIAN 

DIULICE CORDEIRO DA SILVA, OAB/MT 18139 para manifestar em 10 

(dez) dias requerendo o que de direito. Registro que ao final do prazo, 

caso não haja manifestação, os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23577 Nr: 1018-91.2007.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ROSANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A

 Vistos.

Primeiramente, indefiro o pedido de desentranhamento dos documentos de 

fls. 105/119, vez que foram acostados pelo exequente noticiando a 

existência de imóvel em nome da exequente e requerendo adjudicação.

Consta às fls. 127/128 apresentação de acordo judicial realizado entre as 

partes em que requerem a homologação, extinguindo o feito.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35974 Nr: 669-49.2011.811.0046

 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: TEILOR SEIDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação do prazo requerido pelo banco às fls. 488.

Defiro o pedido de levantamento dos valores em favor do exequente, por 

meio de alvará judicial eletrônico a ser creditado na conta corrente 

informada às fls. 487.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2166 Nr: 2-25.1995.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELM & CIA LTDA, ROMUALDO DE ANDRADE 

KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Defiro o pedido de suspensão até o dia 26/03/2018.

Após intime-se a parte exequente para manifestar-se, acaso nada seja 

requerido arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36526 Nr: 1223-81.2011.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BASILIO TRAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CAVALEIRO - 

OAB:52221/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Sentença.

Vistos.

GILBERTO BASILIO TRAVI propôs a presente ação em face do BANCO DO 

BRASIL.

O procurador da parte autora acosta às fls. 100 certidão de óbito do 

mesmo, sendo que o despacho de fls. 101 determina a intimação dos 

herdeiros para manifestar interesse na sucessão processual.

Foi tentada a intimação pessoal dos sucessores (fls. 112/115), sendo 

expedido, posteriormente, edital de intimação (fls. 116 – a numerar).

Decido.

Considerando a inercia dos sucessores (certidão de fls. 118 – a numerar), 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 

76, §1º, I e 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31797 Nr: 44-49.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON IVAN FOLETO, JOCELITO FOLETO, 

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI, GILBERTO BASILIO TRAVI, ELAINE 

MARIA SCHNEIDER FOLETO, MARLA PARMEGGIANI, DENISE LAHUTE 

TRAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, ROMEU AQUINO NUNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO CAVALEIRO - 

OAB:52221/RS, BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - OAB:19.996-A/MT, 

RACHEL BROCK - OAB:49.636/RS

 Vistos.

Certifique-se o transito em julgado.

Após, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112310 Nr: 6306-68.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA APARECIDA BUENO DE CASTRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de 

intimar a parte autora para, querendo, no prazo de legal, apresentar as 

contrarrazões.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110470 Nr: 5466-58.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON CELITO STUMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84928 Nr: 605-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON FERREIRA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13.889/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, 

MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458/MT, RENAN NADAF GUSMÃO 

- OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97672 Nr: 5554-33.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO LIMA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72213 Nr: 3992-57.2014.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AGOSTINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intimem-se as partes para manifestação quanto o laudo pericial, bem como 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74411 Nr: 912-51.2015.811.0046

 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: NADIR ALVES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, Maria Benedita do Espirito 

Santo, ZENAIDE FRANCISCO DE OLIVEIRA, UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92676 Nr: 3244-54.2016.811.0046

 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: WELTON PAULO DE MATOS, MARIA GONÇALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul 

de Rondônia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108482 Nr: 4686-21.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109617 Nr: 5166-96.2017.811.0046
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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: AJDNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72383 Nr: 98-39.2015.811.0046

 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: CÉSIO SILVA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36054 Nr: 749-13.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO JOAQUIM CAVALCANTE, NADIR 

MORARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intimem-se as partes acerca da baixa dos autos, para que, querendo, se 

manifestem pugnando o que de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, cumpra-se na íntegra o acórdão proferido, após, 

arquive-se o feito, com as baixas e cautelas estilares.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82250 Nr: 4005-22.2015.811.0046

 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: JOSÉ CARLOS PRADO

 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 EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86440 Nr: 1034-30.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS

 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 EM CORREIÇÃO.

Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto o laudo pericial, bem 

como apresentarem alegações finais, no prazo legal.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112920 Nr: 6486-84.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ COSTA - 

OAB:12091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87610 Nr: 1402-39.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA MIKAEL LTDA, WANDERLEY 

FERNANDES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO - SEFAZ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101565 Nr: 1665-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JESUS DE BALDI

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16550 Nr: 1569-42.2005.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES BARCELOS 

- OAB:RS/31.602, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074/MT, 

JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B
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 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido retro.

Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63858 Nr: 2015-64.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: EDUARDO CASTRIANI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:16075

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se a tempestividade do recurso interposto.

Acaso ausente contrarrazões, intime-se a parte recorrida para 

apresentá-las, no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se, com ou sem manifestação remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73264 Nr: 423-14.2015.811.0046

 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: LMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono nos 

termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104529 Nr: 2869-19.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA E CIA LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI JOSE LESEUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:1706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte exequente pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda com o devido andamento do feito.

Com ou sem manifestação, certifique e voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77720 Nr: 2264-44.2015.811.0046

 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: OSCAR JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se a tempestividade do recurso interposto.

Acaso ausente contrarrazões, intime-se a parte recorrida para 

apresentá-las, no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se, com ou sem manifestação remetam-se os 

autos ao Egrégio Regional Federal de 1ª Região com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81338 Nr: 3638-95.2015.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDINHÃO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoni Ebarle Contreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81464 Nr: 3693-46.2015.811.0046

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL CARLOS MORSCHHEISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICHOLAS SELZLER KLAHOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na íntegra o dispositivo da sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84747 Nr: 570-06.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JULIO KRIGNL, JUSSARA REBELLO 

FLORES KRIGNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se eventual decurso de prazo, adotando-se as providências 

necessárias, volvendo os autos conclusos, após o período de correição, 

acaso necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89434 Nr: 2006-97.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GOMES TEMPONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENECI ALVES APOLINARIO - 

OAB:RO/1007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92974 Nr: 3406-49.2016.811.0046
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 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): STEPHAN MATHEUS FRAINER SANCHEZ, 

NATALINA PELLEGRINO SANCHEZ, JOSÉ APARECIDO SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98615 Nr: 300-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira, POSTO COMODORO LTDA, TREVO 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, TREVO PARTICIPAÇÕES S/A, 

TREVO TERRAPLANAGEM LTDA., TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101298 Nr: 1542-39.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME, 

DESSUMILA ALVES DE CASTRO

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106010 Nr: 3556-93.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BÚSSOLA COMÉRCIO MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SAMPAIO DE SOUZA - 

OAB:15102- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107796 Nr: 4380-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108183 Nr: 4554-61.2017.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISÁGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMARIO SECCO - OAB:724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se eventual decurso de prazo, adotando-se as providências 

necessárias, volvendo os autos conclusos, após o período de correição, 

acaso necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108527 Nr: 4702-72.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MARCOLINO DE OLIVEIRA, CARLOS 

PEREIRA MAIA

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109943 Nr: 5275-13.2017.811.0046

 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): ROMEU MANFROI, DOUGLAS JULIO MANFROI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111659 Nr: 6005-24.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARTINS INDPUSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ E 

CEREAIS LTDA-ME, JOCELIO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR GUEDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DE JESUS SILVA - 

OAB:2518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112728 Nr: 6439-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO ALVES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114824 Nr: 7319-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1. LOJÃO DO POVO COM. DE ROUPAS LTDA 

ME, TANIA MARA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86915 Nr: 1188-48.2016.811.0046

 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: SIDINEI ZANELLA, MARIA INÊS GOLFETTO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDEIROS DESCONHECIDOS E 

INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25955 Nr: 127-36.2008.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B, OSMAR LUIZ PRETTO - OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110419 Nr: 5458-81.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANA VITÓRIA PEREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha total ciência da Decisão Judicial 

exarada nos autos na data: 22/03/2018, Ref.: 44.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 3487

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90032 Nr: 2232-05.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOLINDA RABELO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intimem-se as partes para no prazo legal manifestarem-se quanto o laudo 

pericial, bem como apresentarem alegações finais.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91871 Nr: 2899-88.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI AMARAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95654 Nr: 4664-94.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEVIN ANDREI BATISTA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 
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SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intimem-se as partes para no prazo legal manifestarem-se quanto o laudo 

pericial, bem como apresentarem alegações finais.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99274 Nr: 550-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104182 Nr: 2703-84.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA FRANCISCA DE ALMEIDA, SEBASTIÃO 

JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, Suely Francisca de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível.

Após, decorrido o período correicional, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que, em 15 (quinze dias) dias, proceda ao 

Cumprimento de Senteça, com posterior comprovação nos autos, pagando 

o montante conforme cálculo apresentado pela parte requerida nas folhas 

153/154 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.: 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: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP - 258420, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte embargada, na 

pessoa de seus advogados, para que, em 15 (quinze dias) dias, proceda 

ao Cumprimento de Senteça, com posterior comprovação nos autos, 

pagando o montante conforme cálculo apresentado pela parte embargante 

nas folhas 56 a 59 dos autos do processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115652 Nr: 161-59.2018.811.0046

 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: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JAIR DOS SANTOS, 

contra a sentença que julgou extinto o feito sem apreciar o mérito da 

questão.

É o necessário.

Decido.

 Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

 Atento aos autos verifico que, a pretensão da parte embargante não 

merece prosperar.

 Não observo, nos autos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a 

ser sanada no decisum objurgado, visto que a questão ventilada nos 

autos foi satisfatoriamente resolvida na decisão recorrida.

 Como se observa, é manifesta a intenção da parte embargante em 

reexaminar pontos já suficientemente julgados, sobre os quais houve 

pronunciamento específico, como meio de substituição da espécie 

recursal específica.

 É consabido que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, 

nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente julgada, como ocorreu in 

casu.

 Não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

objeto destes declaratórios. Os fatos e o direito postos a julgamento foram 

exaustivamente examinados e decididos, tendo a sentença esgotado a 

análise e a fundamentação de sua conclusão, nada deixando irresoluto.

 Não restando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados 

no artigo 1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta.

 Pelo exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração.

 DEIXO de condenar a parte embargante a pagar multa de 2% (dois por 

cento) do valor atualizado da causa por não vislumbrar a ocorrência de 

caráter protelatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que, dentro do prazo legal, proceda ao 
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Cumprimento de Senteça, com posterior comprovação nos autos, pagando 

o montante conforme cálculo apresentado pela parte requerida nas folhas 

221 a 222 dos autos do processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114033 Nr: 6999-52.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS DELAZZERI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Embargos de declaração interpostos por ARMAZENS GERAIS 

DELAZZERI LTDA ante a contradição da decisão interlocutória proferida 

nos autos.

 Suscita contradição da decisão interlocutória por não ter o juízo 

suspendido a exigibilidade dos créditos tributários inscritos na Dívida Ativa 

do Município de Campos de Júlio-MT.

É o necessário.

Decido.

 Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

 O Código de Processo Civil ao disciplinar os embargos de declaração, 

assevera que são eles cabíveis quando for omitido ponto sobre o qual 

devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Não fez o Código, portanto, alusão 

ao tipo de pronunciamento judicial em que se pode constatar a omissão, 

consentindo ao intérprete concluir pela ampla possibilidade de oposição 

dos embargos para suprir tal vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num 

acórdão, numa decisão interlocutória.

 Atento aos autos verifico que, não razão assiste a nobre embargante, 

haja vista que o próprio Código de Processo Civil faculta ao juízo a 

possibilidade de apreciação de plano da impugnação ao cumprimento 

sentença não tendo feito menção acerca da necessidade de oitiva da 

parte contrária consoante dispõe o art. 535 e seguintes do CPC.

 Pelo exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração.

 DEIXO de condenar a parte embargante a pagar multa de 2% (dois por 

cento) do valor atualizado da causa por não vislumbrar a ocorrência de 

caráter protelatório.

 Decorrido o prazo para interposição do recurso cabível, cumpra-se na 

íntegra o decisum exarado de ref. 04.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113335 Nr: 6677-32.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL LEILICIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110323 Nr: 5421-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENES BATISTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE TAL, mais conhecido como “JOÃO 

SANFONEIRO”

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343

 Vistos em correição.

Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos.

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60377 Nr: 2141-51.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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

 Impulsiono estes autos com finalide de intimar a parte executada, na 

pessoa de seus advogados, para que, dentro do prazo de 15 

(quinze)dias, proceda ao Cumprimento de Sentença, com a posterior 

comprovação nos autos, efetivando o pagamento dos valores 

apresentados, pela parte exequente, no cálculo de fls.: 138 à 141, 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.: 31583 Nr: 2618-79.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ROSANA DA CRUZ, LUCIOMERO 

ORTOLAN, SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN, JAKELINE DA CRUZ 

ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Vistos em correição.

Intime-se o executado, para no prazo de 05 (cinco) dias indicar bens 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 294 de 578



penhoráveis, sob pena de sua conduta configurar ato atentatório a 

dignidade da justiça.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63415 Nr: 1547-03.2013.811.0046

 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: JOSÉ CANDIDO GONÇALVES DE ESPINDULA, ANA 

MARIA MARTINS DE ESPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SZULCZEWSKI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13.427

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para que 

tenham ciência, bem como, apresentem manifestação dentro do prazo de 

05 (cinco) dias, se assim desejarem, sobre a proposta de honorários 

apresentada pelo Perito Judicial, REAL BRASIL CONSULTORIA, fls.: 

357/361 dos autos do processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32564 Nr: 751-17.2010.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKDSG, ROSANGELA DOS SANTOS MUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Ante o exposto, DEFIRO o arresto online do (s) veículo (s) registrado (s) 

no sistema do Detran de propriedade do executado e, consequentemente, 

insiro restrição quanto a sua transferência e circulação e a anotação de 

penhora, para fins de prenotação/preferência – extrato em anexo; Após, 

intime-se a parte exequente, para, querendo manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença/embargos à execução apresentado nos autos.Apresentada a 

manifestação ou decorrido o prazo supra, certifique-se e encaminhem-se 

os autos ao Ministério Público para manifestação em 30 (trinta) dias.Após, 

conclusos.Cumpra-se.Comodoro-MT, 12 de março de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111095 Nr: 5745-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES VARGAS SCHARAINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Da justiça gratuita.

Considerando que o autor não comprovou a hipossuficiência de recursos 

e, tampouco procedeu com o recolhimento das custas processuais.

Desta feita, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, haja vista a 

ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento 

dos requisitos para a concessão do benefício almejado.

Atento aos autos verifico que, este juízo determinou a emenda da inicial. 

Todavia, não obstante devidamente intimada à parte autora até a presente 

data não realizou a emenda da inicial nos moldes exarados por este juízo 

não tendo cumprido a determinação exarada nos autos.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado e recolhidas as custas processuais, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115790 Nr: 228-24.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Certifico que fora designada audiência de conciliação pelo M.M. Juíz para 

09/03/2018, a ser realizada no CEJUSC (Ref: 04), tendo sido redesignada 

para 09/04/2018, de comum acordo entre as parte (Ref: 22), bem ainda, à 

Ref: 26 consta protocolo datado de 26/03/2018 em que as partes 

requerem seja redesignada audiência de conciliação, sendo que à Ref: 20 

a parte autora juntou atestado médico expedido pela rede pública de 

saúde (Hospital Regional de Cáceres). Assim, uma vez que ambas as 

partes manifestam interesse em conciliar, bem como requerem a 

redesignação da audiência de conciliação, econtrando-se o processo em 

carga para o Centro desde a data da primeira solenidade, a audiência 

anteriormente aprazada para 09/04/2018 fica redesignada para 

08/05/2018, 13h, a ser realizada no CEJUSC. Ficam as partes intimadas, 

nos termos e sob as advertências da decisão de Ref 4, apenas pelo DJE 

uma vez que a parte requerida fora regularmente citada, tendo constituido 

advogado. O processo permanecerá em carga para o Centro de 09/03 a 

08/05/2018 por requerimento das partes e não demandar expediente da 

secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115790 Nr: 228-24.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Fica a audiência de conciliação redesignada para 08/05/2018, 13h, a ser 

realizada no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93528 Nr: 3620-40.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHILKE & STALLBAUM LTDA, LIGIA MARA 

AUZANI STALLBAUM, EVANDRO ANDRÉ SCHILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente mediante REMESSA ELETRÔNICA, para o fim de 

fornecer o novo endereço do executado em 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118845 Nr: 1521-29.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA TERESA FERRARI LUCCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115861 Nr: 275-95.2018.811.0046

 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: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ADALA 

FERNANDES - OAB:, ANA PAULA PELEGRINI - OAB:, BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115859 Nr: 273-28.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALEROHI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ADALA 

FERNANDES - OAB:, BERNARDO DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls.87 dentro do 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119297 Nr: 1702-30.2018.811.0046

 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: SFMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em 

favor da parte autora. Intime-se a requerente para que comprove o 

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, 03 de abril de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116368 Nr: 469-95.2018.811.0046

 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: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, dentro do prazo legal

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000447-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BITENCOURT REINALDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 1000447-31.2018.8.11.0010 

AUTOR: TEREZINHA BITENCOURT REINALDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo, forte 

na competência excepcional do § 3º do art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 

do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, 

RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Atenta ao 

teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, onde 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 Art. 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. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 03 

de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000468-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GONCALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000468-07.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[QUEBRA DE 

SIGILO BANCÁRIO / FISCAL / TELEFÔNICO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LETICIA GONCALVES CARDOSO Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A demandante postula 

a quebra de sigilo de dados telefônicos para identificação de titular de 

linha que originou chamada para seu aparelho e lhe causou transtorno 

familiar e conjugal. Contudo, não há especificação objetiva da finalidade de 

eventual concessão do pedido, demonstrando a necessidade de 

deferimento excepcional da quebra de sigilo para além de provar sua 

reputação perante os familiares e o cônjuge. Dessa forma, o caminho 

seria a produção antecipada de provas, conforme previsão no art. 381, 

inciso III, do CPC, caso em que se esgotaria na produção da prova 

documental. Assim, é certo que não há como proferir decisão inicial de 
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conteúdo positivo, devendo a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

adequar a sua pretensão, sob pena de seu indeferimento (CPC, art. 321). 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. JACIARA, 3 de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000464-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALTDISNEY JESUS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000464-67.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: WALTDISNEY JESUS DE SOUZA Parte Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos etc. Conforme se observa do pedido inicial, noto que 

a parte autora atribuiu valor à causa inferior ao benefício econômico 

pretendido nesta ação, vez que é estimável por meio de cálculo. Assim, 

intime-se a requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial o valor correto à causa, recolhendo as custas 

complementares, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo 

supra, façam os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

JACIARA, 3 de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000464-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALTDISNEY JESUS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000464-67.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: WALTDISNEY JESUS DE SOUZA Parte Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos etc. Conforme se observa do pedido inicial, noto que 

a parte autora atribuiu valor à causa inferior ao benefício econômico 

pretendido nesta ação, vez que é estimável por meio de cálculo. Assim, 

intime-se a requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial o valor correto à causa, recolhendo as custas 

complementares, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo 

supra, façam os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

JACIARA, 3 de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000468-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GONCALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000468-07.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[QUEBRA DE 

SIGILO BANCÁRIO / FISCAL / TELEFÔNICO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LETICIA GONCALVES CARDOSO Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A demandante postula 

a quebra de sigilo de dados telefônicos para identificação de titular de 

linha que originou chamada para seu aparelho e lhe causou transtorno 

familiar e conjugal. Contudo, não há especificação objetiva da finalidade de 

eventual concessão do pedido, demonstrando a necessidade de 

deferimento excepcional da quebra de sigilo para além de provar sua 

reputação perante os familiares e o cônjuge. Dessa forma, o caminho 

seria a produção antecipada de provas, conforme previsão no art. 381, 

inciso III, do CPC, caso em que se esgotaria na produção da prova 

documental. Assim, é certo que não há como proferir decisão inicial de 

conteúdo positivo, devendo a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

adequar a sua pretensão, sob pena de seu indeferimento (CPC, art. 321). 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. JACIARA, 3 de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60618 Nr: 3563-04.2014.811.0010

 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: Flávio Augusto Mesquita Correa da Costa, Glauco 

Fernando Mesquita Correa da Costa, ANA MARIA MESQUITA CORRÊA DA 

COSTA, Gustavo Luiz Mesquita Correa da Costa, Eva Cristina Correa da 

Costa Villela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Beneti - OAB:3065, 

LETICIA PEREIRA - OAB:18291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos etc.

Tendo em vista que a E. Terceira Câmara de Direito Privado cassou a 

sentença proferida, determinando a instrução do feito(Ref. 12), intimem-se 

as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 15 (quinse) dias, justificando-as sob pena de indeferimento, devendo 

desde já apresentarem rol de testemunhas caso optem por prova 

testemunhal.

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 Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 109770 Nr: 1071-97.2018.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credijud cooperativa de economia de credito mutuo dos 

servidores do poder judiciario de mato grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS MELO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO LAURINDO 

DA SILVA - OAB:4338/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 102021 Nr: 7045-52.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERALI BRASIL SEGUROS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VALTER ALVES DO CARMO, 

FRANCISCO JOSE DO CARMO EIRELI – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO NICOLAU DE CASTRO - 

OAB:292.121/SP, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO 

RODRIGUES - OAB:84676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 158578 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 06/05/2018 às 14h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 111130 Nr: 1691-12.2018.811.0010

 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: VERA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 158535 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 30/05/2018 às 14h300hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 100515 Nr: 6416-78.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL FUNDO MÚTUO DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE – STRATEGY (AMERICA 

FINANCEIRA), MURILO SILVA NEVES, DARIONE ARGOLO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 158590 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 14/06/2018 às 15h300hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92836 Nr: 2738-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT, 

OPORTUNA SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:16773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Bomfim - 

OAB:14.533 - MT, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321, 

Carlos César Mamus - OAB:11.555 - MT, DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Elisabete Figueiredo - OAB:13.905 - B - MT

 Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a lide e, 

em consequência, ordeno a remessa dos autos para a Vara Federal 

Especializada da Justiça do Trabalho de Jaciara/MT, para o devido 

processamento legal destes autos, fazendo constar nossas 

h o m e n a g e n s . I n t i m e - s e . A p ó s ,  b a i x a s  e  c o m u n i c a ç õ e s 

necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48782 Nr: 463-12.2012.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL NASTRO DE ALIMENTOS LTDA - 

FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PAMELA STROHER, DILMAR 

STROHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se.Transitada 

em julgado, liberados os valores às partes, certifique-se e 

a r q u i v e - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Jaciara/MT, 22 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95525 Nr: 3995-18.2017.811.0010

 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: AURA TEREZINHA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A -14

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição 

inicial formulados por AURA TEREZINHA DE CASTRO em face de OI 

MÓVEL S/A, para:a – DECLARAR a inexistência do débito referente ao 

contrato nº 15873570, no valor de R$ 140,36 (cento e quarenta reais e 

trinta e seis centavos), vencido em 12.08.2016;b – CONDENAR a empresa 

de telefonia ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, cujo termo inicial da incidência da correção monetária pelo 

IGP-M se identifica com o momento da fixação do quantum indenizatório, 

ou seja, a partir da prolação da sentença – Súmula n.º 362 do C. STJ, e os 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(dia da inclusão: 16/12/2016), conforme Súmula n.º 54 do C. do STJ.Por 

corolário lógico, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pleito reconvencional.Condeno a 

empresa de telefonia ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios em favor do advogado da 

autora, o qual fixo em 15% do valor da condenação e em 15% do valor do 

pedido reconvencional, conforme preceitua o art. 85, §§1 e 2º, do 

NCPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Às providências.Jaciara/MT, 27 de março de 2018.Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112030 Nr: 2138-97.2018.811.0010
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAV, LAV, DRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processe-se o presente, nos termos do artigo 531 do CPC.

Processe-se, ainda, em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial de cumprimento de sentença de alimentos.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do NCPC.

Assim, intime-se o devedor, pessoalmente, para, no prazo de 03 (três) 

dias pagar os débitos alimentares atuais, que compreende até as 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento do pedido (planilha anexa à inicial), 

devidamente corrigidos, e as que vencerem no curso do processo, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto 

do pronunciamento judicial, e decretação de sua prisão civil pelo prazo de 

01 (um) a 03 (três) meses, conforme Art. 528, caput e §§ 1º, 3º e 7º, do 

NCPC.

 Caso o devedor apresente sua justificativa acerca do inadimplemento das 

prestações alimentícias deve a credora manifestar, em 05 (cinco) dias e, 

após, com ou sem manifestação, abra-se vista ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112036 Nr: 2140-67.2018.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAV, LAV, DRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de processo Civil.

 Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial 

de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do NCPC.

 Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito 

exequendo, acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, NCPC).

Advirta-se o executado, que não sendo efetuado o pagamento voluntário 

no prazo acima assinalado, o débito será acrescido de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento, conforme previsão 

do § 1º, do art. 523 do NCPC.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se mandando de 

penhora e avaliação para a expropriação de bens do executado, 

arrestando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito 

(art. 523, § 3º, NCPC), e oficie-se o Cartório competente desta Comarca, 

para promover o protesto, bem assim os órgãos de proteção ao crédito 

SCPC e SERASA para negativação do nome do executado, 

encaminhando-se em anexo aos respectivos ofícios a serem expedidos, 

cópia do pronunciamento judicial a ser protestado, bem assim, cópia da 

planilha do débito atualizado para constar no protesto, devendo ser 

informado a este juízo o cumprimento desta determinação, devendo a 

contadoria confeccionar o cálculo devidamente corrigido.

 Advirta-se o executado de que a impugnação poderá ser oferecida em 15 

(quinze) dias, a contar do decurso do prazo para o pagamento voluntário 

do débito, nos termos art. 525 do NCPC.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110537 Nr: 1440-91.2018.811.0010

 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: DENILSON BATISTA DA SILVA, DEBORA CONCEIÇÃO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

"No procedimento especial de jurisdição voluntária o juiz não fica limitado à 

legalidade estrita, podendo abandonar o excesso de formalismo e atentar 

à finalidade social da norma, aplicando em cada a solução que entender 

mais conveniente e oportuna" (TJ-SC - AC: 486647 SC 2009.048664-7, 

Relator: Victor Ferreira, Data de Julgamento: 19/04/2010, Quarta Câmara 

de Direito Civil)

No caso, trata-se de pedido de levantamento de valores depositados em 

conta bancária de titularidade do já falecido Alaor Francisco da Silva, que 

recebia pensão por morte em virtude do falecimento de sua filha, Miguelina 

Isabel da Silva, à medida que exercia a guarda de fato dos requerentes, 

então menores de idade.

Alegam, na petição de ingresso, que desde a data do óbito do avô, que se 

deu em 04.01.2009, até o dia 31.10.2015, os valores referentes ao 

benefício de pensão por morte foram depositados na conta 91097, ag. 

2029-X, do Banco do Brasil; e que não há inventário em curso relativo a 

eventual partilha do acervo patrimonial do autor da herança.

Neste particular, embora o procedimento eleito mereça atenção, a par do 

supramencionado, entendo cabível pedido de alvará judicial para 

levantamento de quantia de pequeno valor, de titularidade do falecido, 

quando presente o consentimento de todos os herdeiros.

E o extinto deixou 08 (oito) filhos maiores.

Nada obstante, o pedido não vem lastreado dos documentos necessários 

ao regular deslinde.

Não há prova do recebimento de pensão por morte pelo falecido, bem 

como da sua convivência com os requerentes ao ponto de justificar a 

dispensa de cuidados a eles.

Ainda, a certidão de óbito da mãe dos requerentes está ilegível.

Desta feita, intimem-se os requerentes, a fim de apresentarem os 

documentos necessários ao atendimento do pedido, em 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80366 Nr: 2360-36.2016.811.0010

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CABEMA CABOS DE AÇO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUSA ENGENHARIA S.A, TABOCAS 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, CAIO MARCIO BARBOSA 

BARRA, FLAVIO BARBOSA DA SILVA RESENDE, GUILHERME MARTINS 

DE GODOY PEREIRA, JOSÉ LAZARO ALVES RODRIGUES, MAURO 

GOMES BALEEIRO, ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MOREIRA DOS SANTOS - 

OAB:182101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Assis Martins - 

OAB:100.246 - MG, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - 

OAB:39291, Renê Guilherme Koerner Neto - OAB:

 Vistos e examinados.
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CABEMA CABOS DE AÇO LTDA. opôs embargos declaratórios, em face 

do “decisum” de Ref. 61, argumentando a existência de contradição.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

Conforme o art. 1.023, do NCPC, os embargos declaratórios foram opostos 

tempestivamente (Ref: 66).

Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração 

e, por entender necessário para a elucidação da matéria, passo a 

destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema.

 No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos 

Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao 

tratar dos embargos, assim preleciona:

“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro 

sentido da decisão.”

Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual 

Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, 

ensina que:

“(...) Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou 

acórdão contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que 

causem gravame ao recorrente.”

 É de ver que a embargante assiste razão.

Isso porque quem deu causa à instauração do presente incidente foram 

os réus.

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material 

constante do “decisum” de Ref: 61 e fazer constar o seguinte:

“Pelo princípio da causalidade, CONDENO os réus ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC”.

No mais, persiste a decisão de Ref: 61 tal como foi lançada.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48782 Nr: 463-12.2012.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL NASTRO DE ALIMENTOS LTDA - 

FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PAMELA STROHER, DILMAR 

STROHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o certificado retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar as partes: exequente e executada, para 

no prazo legal, indicar nos autos os dados necessários (conta, agência, 

banco, favorecido, CPF/CNPJ, etc...), para efetivo levantamento dos 

valores penhorados/depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5112 Nr: 720-91.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILA MARIA BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO CIRILO, OSVANILDA 

CIRILO MOHAMMAD, MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO 

SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028-B/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/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 a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22041 Nr: 835-34.2007.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, aguarde-se o julgamento final do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas (IRDR), sobre os temas 962 e 981 do Superior 

Tribunal de Justiça.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara–MT, 02 de abril de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direit o

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90736 Nr: 1736-50.2017.811.0010

 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: EVA RUFINA DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1736-50.2017.811.0010

Código n.º 90736

Requerente: Eva Rufina de Jesus da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural ajuizada por Eva 

Rufina de Jesus Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, passo a sanear o presente feito 

e à análise das provas a serem produzidas.

 Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

As provas carreadas aos autos não são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, razão pela qual defiro a produção da prova testemunhal. 

Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

no dia 12 de Junho de 2018, às 14h00min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial da autora 

e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

Rol de testemunhas da autora já apresentados na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 02 de Abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19478 Nr: 974-20.2006.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR REZENDE CUNHA, Cleusdete 
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Texeira do Carmo Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (....). Outrossim, sequer se esgotaram todos meios de intimação dos 

executados para o fim de indicarem a localização do bem móvel constrito 

judicialmente.Destarte, intime-se a exequente por meio de seu advogado 

(a) para no prazo de 30 (trinta) dias dar prosseguimento no feito indicando 

os endereços atualizados dos executados para o fim intimá-los no sentido 

de indicarem a localização do veículo com restrição judicial; ou, em igual 

prazo, indicar outros bens dos executados passíveis de penhora, sob 

pena de extinção do feito.Com ou sem manifestação, certifique-se.Após, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 02 de abril de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30432 Nr: 2687-25.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA LUIZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2687-25.2009.811.0010

Código 30432

Exequente: Olivia Luiza de Jesus

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Intime-se e oficie-se a autarquia requerida por intermédio do Gerente da 

APSDAJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, sito na 

Avenida Getúlio Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, para no prazo de 10 

(dez) dias implantar, ou comprovar a implantação do benefício, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, como também de 

incorrer nas penas previstas no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

Após, intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução 

complementar da exequente (fls. 191/197), nos moldes do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

(...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e, após, expeça-se a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV) como requerido.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 27 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 15283 Nr: 2231-51.2004.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DANIEL SPIERING, JOSÉ CARLOS 

DOS SANTOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Stalin Paniago Pereira - OAB:6.115-B / MT

 Vistos.

Abra-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo 

legal.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020058-50.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA 13 PONTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - MT0006678S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DE SOUZA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 faço a intimação da parte exequente 

a, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender cabível sobre a 

quantia remanescente, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-48.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEICE BENTO RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0015599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12146109 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: 8010422-60.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12145984 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: 1000098-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 
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intimado conforme id n. 12202066 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: 1000575-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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. 12239141 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-37.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GOMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-72.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12268591 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000694-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA CAVALARI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12375994 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: 1000937-87.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OTALI FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL 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. 12517384 

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. 12517384 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001113-66.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: GERALDO MOREIRA 

DE ANDRADE REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, WHIRLPOOL S.A 

Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade 

e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Ilegitimidade Passiva da primeira Reclamada 

Suscita a primeira Reclamada que é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da presente reclamação, considerando que apenas comercializa 

o produto; que a responsabilidade no caso de vício é do fabricante. No 

entanto, de acordo com a teoria da responsabilidade, o fornecedor, 

fabricante e prestador de serviços (assistência técnica) responderão 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e 

serviços. Nesse sentido, segue jurisprudência: “BEM MÓVEL. COMPRA E 

VENDA DE GELADEIRA. AÇÃO REDIBITÓRIA C. C. PERDAS E DANOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFIRMATIVA DE QUE A 

FABRICANTE SE ENCONTRA IDENTIFICADA. IRRELEVÂNCIA. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA QUE DECORRE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO 

LEGAL. RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO. O fato de haver identificação 

da fabricante não determina a exclusão da responsabilidade da 

comerciante, que é solidária, não tendo qualquer relevância no verdadeiro 

âmbito da discussão da matéria. Tratando-se de responsabilidade por vício 

de qualidade do produto, matéria que se discute à luz do artigo 18 do CDC, 

são responsáveis solidários todos os fornecedores, sem distinção. 

Indevida se apresenta a invocação do artigo 13 do CDC, que exclui a 

responsabilidade do comerciante, quando identificado o fabricante, tão 

somente no caso de responsabilidade por acidente de consumo...” (TJ-SP 

- APL: 00048852820128260005 SP 0004885-28.2012.8.26.0005, Relator: 

Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 07/07/2014, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/07/2014) Prevalecem, no caso, as regras 

da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se 

contra o fabricante e vendedor em conjunto ou isoladamente, de maneira 

que, com base nessa responsabilidade, poderá o comerciante, depois, 

valer-se do direito de regresso, caso arque sozinho com o prejuízo. 

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva da Primeira 

reclamada. Decadência Quanto à alegada decadência,em se tratando de 

vício redibitóro ou oculto, conforme dispõe o CDC no artigo 26, §3º, possui 

prazo decadencial com contagem iniciada a partir da ata em que o defeito 

for evidenciado, ainda que haja garantia contratual diversa, tendo assim o 

consumidor o prazo de 90 dias a partir da ciência do vício oculto para 

buscar assistência técnica. E tal prazo se limita ao socorro da assistência 

técnica e não do judiciário. Já o direito de ação para reparação cível em 

decorrência de defeito em produto se extingue em 5 anos, é redação da 

lei: Art. 27. 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. Portanto, rejeito a preliminar. Necessidade de 
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Perícia Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. III - FUNDAMENTAÇÃO Noticia a parte Reclamante que no dia 

09/09/2016, adquiriu junto à Reclamada um freezer Consul HORIZ 404L 

CHB 110V, no valor de R$ 2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e cinco 

reais), com um ano de garantia; que no mês de junho/2017 o produto 

parou de funcionar, sendo encaminhado para a assistência técnica em 

17/06/2017 e devolvido em 06/07/2017, somente após o pagamento do 

valor de R$26,00 referente a taxa da assistência técnica; contudo o 

defeito persistiu, e surgiram outros defeitos e vícios, sendo assim já se 

passaram meses e o produto não foi consertado e a reclamada não 

solucionou de forma efetiva o problema do reclamante. Alega ainda que foi 

vítima de venda casada, sendo pessoa não alfabetizada, não sabendo ler 

ou escrever, no mesmo dia em que adquiriu o freezer, acabou comprando 

sem saber um curso online/e-book no valor de R$75,00, item esse 

desnecessário à sua vida e que não sabia estar adquirindo. Requer assim, 

a devolução do valor do freezer com correção e juros, a repetição de 

indébito do valor do item adquirido em razão de venda casada, bem como 

de indenização por danos morais sofridos. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Não se pode olvidar, 

que conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, findo o 

prazo de 30 (trinta) dias para solução do problema, o consumidor pode 

optar pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso, a restituição da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo das eventuais perdas e danos ou o abatimento 

proporcional do preço. Enfim, as reclamadas não apresentaram quaisquer 

provas do cumprimento efetivo do que dispõe o artigo supramencionado, 

se limitando a dizer que a parte Reclamante não comprovou o dano moral. 

O dano surge da peculiaridade do caso, em vista de não se tratar tão 

somente da má qualidade do produto, mas também de vícios ocultos e 

redibitórios, de atrasos injustificáveis, atendimentos ruins, bem como, 

desídia e desrespeito ao consumidor, acarretando em frustração a este 

que pretendia fazer uso comum de um bem tido como durável, e que ao 

final das contas, pagou por um produto e recebeu em troca transtornos e 

desgastes. Em que pese a venda casada, incumbia à parte Reclamada 

demonstrar que no ato da contratação, os termos da avença foram 

devidamente esclarecidos ao Consumidor e o serviço “curso online creça 

brasil” efetivamente contratado, ônus do qual não se desincumbiu, 

devendo, portanto, prevalecer as alegações verossímeis declinadas pela 

Reclamante. Ressalte-se que o reclamante é pessoa não alfabetiza, 

constanto tal fato de sua docuemntação, além de ser pessoa idosa, e a 

venda de produtos não requisitados evidencia ato de má-fé junto ao 

cliente, tirando como oportunidade a vulnerabilidade do consumidor que 

vem ao seu ponto comercial, e o sistema jurídico brasileiro não compactua 

com tal comportamento. No caso em comento trata-se de consumidor 

hipervulnerável, pois agrega várias vulnerabilidades em si e deve o 

judiciário corrigir tal hipossuficiência, assim o CDC prevê no art. 39, IV, 

como abusiva a prática do fornecedor que “prevalecer-se da fraqueza ou 

ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento 

ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços” . Sendo 

que o Estatuto do Idoso, art. 20 prevê: “O idoso tem direito a (...) produtos 

e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade” Além, o STJ já 

se manifestou sobre a hipervulnerabilidade em recurso REsp nº 

722.940/MG, Relator Castro Meira : “São exatamente os consumidores 

hipervulneráveis os que mais demandam atenção do sistema de proteção 

em vigor. Afastá-los da cobertura da lei, com o pretexto de que são 

estranhos à ’generalidade das pessoas, é, pela via de uma lei que na 

origem pretendia lhes dar especial tutela, elevar à raiz quadrada a 

discriminação que, em regra, esses indivíduos já sofrem na sociedade. 

Ser diferente ou minoria, por doença ou qualquer outra razão, não é ser 

menos consumidor, nem menos cidadão, tampouco merecer direitos de 

segunda classe ou proteção apenas retórica do legislador.” Assim, a 

conduta noticiada ostenta potencial ofensa à direito da personalidade da 

parte reclamante, a qual faz jus a uma compensação pelo abalo 

extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma completa 

desconsideração das promovidas, e foi submetida a inúmeras tentativas 

frustradas de resolução do problema, experimentando assim diversos 

dissabores, o que não se trata de mero aborrecimento corriqueiro. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar 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 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à reclamante. Dessa forma, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No tocante ao pedido de repetição do indébito, da 

mesma forma entendo devido, porquanto comprovado nos autos o 

pagamento dos valores não anuídos com a contratação, o que impõe a 

restituição do valor em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 

do CDC. Quanto aos danos materias vejo devidos até o limite do valor pago 

pelo bem adiquirido, excluindo do valor a quantia paga enquanto “taxa de 

assistência técnica” visto que não foi acostada prova aos autos do 

desembolso do referido valor. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para CONDENAR solidariamente as 

Reclamadas ao pagamento do valor de R$ 2.625,00 (dois mil seiscentos e 

vinte e cinco reais) a título de danos materiais, com juros de mora de 1% 

a.m e correção monetária (INPC) a partir da citação; da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; e 

Condenar a primeira reclamada a pagar o valor de R$ 150,00 (vinte e nove 

reais e setenta centavos) a título de repetição do indébito, acrescido de 

juros de 1% a.m. e correção monetária (INPC) a partir da citação, com 

resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ BERNARDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000673-70.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. REQUERENTE: INEZ 

BERNARDES DE SOUZA REQUERIDO: CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. 

DISTR. MOVEIS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos 

etc., EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em razão da contradição 

ocorrida na sentença de ID 11053345, onde restou consignado no 

dispositivo “Diante do breve exposto, opino pela procedência parcial dos 
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pedidos, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante o valor de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual, e correção monetária (INPC) a partir desta 

decisão, bem como para declarar rescindido o contrato celebrado entre a 

autora e as rés, e determinar a retirada definitiva do nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa que fixo em R$1.000,00.” 

Ocorre que não ficou claro quem seria obrigado a arcar com a 

condenação, mesmo que na fundamentação esteja clara a solidariedade 

entre reclamadas. Pelo exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de 

declaração e no mérito, DOU PROVIMENTO para reconhecer a existência 

de erro material no dispositivo da sentença lançada na ID 11053345, 

passando a vigorar com a seguinte redação: “Diante do breve exposto, 

opino pela procedência parcial dos pedidos, para CONDENAR 

solidariamente as reclamadas a pagar ao reclamante o valor de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual, e correção monetária (INPC) a partir desta 

decisão, bem como para declarar rescindido o contrato celebrado entre a 

autora e as rés, e determinar que as rés providenciem a retirada definitiva 

do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa 

que fixo em R$1.000,00.” Esta decisão deve ser considerada como parte 

integrante da sentença de ID 11053345, permanecendo no mais, tal como 

está lançada. Submeto os autos ao M.M(o). Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000996-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIKAEL RAMALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000996-75.2017.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 3 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI CANUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 . 

1000603-53.2017.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 3 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000263-12.2017.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 3 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OTALI FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-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 JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000936-05.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: OTALI FERREIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. OTALI FERREIRA DE 

OLIVEIRA ajuizou ação indenizatória em desfavor da BANCO BRADESCO 

S.A.. Em síntese, alegou que desconhece o débito a parte promovida que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 10863052. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

11791182 e impugnação à contestação não foi apresentada. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 73,51, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhuma comprovação de relação contratual para a 

existência do débito em questão. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 
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honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito (ID 9978771), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão 

de denegrir a imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a 

aquisição de crédito, como também proporcionando sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em decorrência da 

indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, 

o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos posteriores (ID 9978771), não afasta o 

dano moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório 

em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única 

negativação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da condenação a título 

de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, alternativamente, a 

redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso que o autor possui 

outras inscrições restritivas. No entanto, todas as demais anotações são 

posteriores àquela procedida pela demanda, com o que tenho como 

inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor arbitrado, este 

comporta redução. As inscrições posteriores devem ser levadas em conta 

apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 

3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 73,51), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente 

os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 73,51 (setenta e três reais e cinquenta e um centavos); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do 

evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010847-58.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GOMES DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA FAÇO INTIMAR O PROCURADOR DA PARTE 

AUTORA, PARA QUE SE MANIFESTE QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA 

DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA NO ID 12522010 NOS 

PRESENTES AUTOS. É O QUE ME CUMPRE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12520152 

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. 12520152.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO DE SENA E SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE, NESTA DATA FAÇO INTIMAR O PROCURADOR DA 

PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE QUANTO A CERTIDÃO DO 

SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADO NO ID 12523338. É O QUE ME 

CUMPRE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ ZANONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA ROSA DE SOUZA OAB - 967.842.371-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 
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1000451-68.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: JOSE LUIZ ZANONI REPRESENTANTE: NEUZA ROSA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I. Comprove a 

parte postulante, no prazo de 15 (quinze) dias, ter buscado 

administrativamente os medicamentos fornecidos pelo SUS junto à 

farmácia de alto custo. Tal medida é imprescindível para o ingresso da 

ação, com o fito de evitar judicialização desnecessária e evitar prejuízo a 

outros usuários da Saúde Pública. Nesse sentido é a recomendação do 

enunciado nº. 3 e 13 da I Jornada de Direito da Saúde: “ENUNCIADO 3 - 

Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade 

do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária”. II. Outrossim, 

analisando detidamente a inicial, verifica-se que a parte autora não 

apontou à causa seu valor correto, já que este, para o caso, deve 

corresponder à soma do conteúdo econômico dos pedidos, quando 

cumulados, ou ao do maior deles, quando alternativos, segundo 

inteligência do art. 292, VI e VII, do CPC. É que pode o juiz corrigir de ofício 

o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão, na forma do artigo 292, § 3º, do CPC, e, vale 

dizer, não estão incluídos na competência do juizado especial da fazenda 

pública os casos em que se pretende o fornecimento de medicamente e/ou 

tratamento cujo custo anual supera o limite de sua competência. Assim, 

nos termos do art. 321, do CPC, INTIME-SE a parte autora para que 

EMENDE a inicial atribuindo à causa o valor do benefício econômico 

pretendido, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento da 

inicial. III. Sem prejuízo das determinações retro, em consonância ao que 

prescreve o Enunciado 18 da I Jornada de Direito da Saúde, oficie-se o 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – 

NAT para emissão de nota de evidência científica, remetendo cópia 

integral do processo via malote digital, devendo o parecer informar a 

eficácia da medida requerida no presente caso, bem como a 

existência/possibilidade de tratamento alternativo fornecido pelo SUS, 

rogando urgência na resposta. IV. Após, devolvam-me os autos 

conclusos para decisão. V. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-47.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAYRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar quanto a petição de ID n. 12526224, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOBELINA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar quanto o documento de ID n. 12526706, 

requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-97.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI - ME (REQUERENTE)

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOCHIAKI KOYAMA (REQUERIDO)

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001195-97.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 4.586,22; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALDAIR SANTI - ME, 

ALDAIR SANTI Parte Ré: REQUERIDO: SEIVA ASSESSORIA 

AGROPECUARIA LTDA - ME, TOCHIAKI KOYAMA Vistos. Revogo a 

decisão de Num. 12435582, porque evidente o erro material ao se 

considerar a parte Promovente como ausente na audiência de conciliação 

designada enquanto, em verdade, quem não compareceu foi a parte 

Promovida, afastando hipótese de extinção por força inc. I, art. 51 da Lei 

9.099/95. Certifique-se e, após, novamente conclusos para a Juíza leiga 

designada. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000771-55.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE 

FATIMA PEREIRA CAVALCANTE NUNES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. MARIA DE FATIMA PEREIRA 

CAVALCANTE NUNES ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, alegou a parte promovente que é 

cliente da promovida com linha pré-paga, mas tem sido descontados 

valores de plano de SMS, de ligações e até internet sem que a promovente 

tivesse contratado, entrou em contato com a promovida para reclamar 

desses descontos conforme os protocolos de atendimento 

20174152641217; 20174152629799; 20174152581857 e 2017419456, 

mas a promovida ainda estaria efetuando os descontos sem a contratação 

da promovente. Ao final, postulou a indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

10304480. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 10311037 e 

impugnação à contestação foi apresentada na ID 10349896. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha no 
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fornecimento dos serviços da parte promovida, a excludente de 

culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida sem 

contraprestação. A cobrança de serviço sem qualquer contraprestação 

ao consumidor é considerada prática abusiva, já que enseja vantagem 

manifestamente excessiva em favor do prestador de serviço em 

detrimento do consumidor, e as cláusulas contratuais devem ser 

declaradas nulas. Neste sentido é a exegese extraída dos artigos 39, V, e 

51, inciso IV, ambos do CDC: Art. 39 - É vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços: (...) V - exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva; Art. 51. São nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; A cobrança de pacote 

de serviço telefônico, sem que estes serviços estejam sendo utilizados 

pelo consumidor, são exemplos clássicos de cobrança que ofende a 

equidade, pois exige do consumidor o pagamento de taxas periódicas, 

mas não lhe retribui beneficio algum. Em situação de similitude, a 

jurisprudência já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO 

MOVIMENTADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO 

NÃO-DEMONSTRADA - INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL 

COMPROVADO - INCIDÊNICA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. A ausência de qualquer movimentação da conta corrente por 

parte do seu titular em lapso temporal considerável, é suficiente para 

afastar a incidência de encargos contratuais não utilizados e pactuados. 

(TJMT Ap, 5871/2003, DR.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2003, Data da publicação no DJE 

23/09/2003) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA 

LINHA TELEFÔNICA. LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE 

PROVA. Deveria o autor declinar as ligações que entendia por indevidas 

na fatura que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, o que não ocorreu. Ausente comprovação da não realização das 

ligações cuja cobrança é impugnada. Presume-se, portanto, à ausência de 

prova em contrário, a veracidade das faturas telefônicas APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJRS - AC: 70049287212 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 22/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2012). CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA 

CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO 

CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO 

NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA 

DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) Os documentos 

dos autos demonstram que a autora encerrou a conta corrente em agosto 

de 2009, sendo verossímil a alegação de que tenha cancelado também o 

cartão de crédito. É de conhecimento comum que o cartão fornecido pelo 

Banco tanto serve para compras a crédito e a débito, bem como para 

movimentação da conta. Além disso, os extratos juntados pela ré 

evidenciam que a partir da data supra não houve qualquer movimentação 

do cartão, constando tão somente os débitos relativos às parcelas da 

anuidade e encargos daí decorrentes, o que se mostra indevido. (...) 

(Recurso Cível Nº 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012) Em exame 

do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas telas de sistemas (ID 10304480), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que o tempo dispendido 

tentando solucionar o problema extrajudicialmente, por meio de ligações 

para call center (protocolos 20174152641217; 20174152629799; 

20174152581857 e 2017419456), é suficiente para presumir a existência 

de dano moral, em decorrência da indisponibilidade significativa de tempo, 

na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o 

condão proporcior sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

raiva. Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte promovente poderia 

te-lo utilizado para convício com a família, investimento em cultura e até em 

atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. A propósito: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação entre 

as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência 

deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas 

em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da 

Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, 

DJe 24/09/2015) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 
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repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do 

elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento 

do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo;VI - provocar incidente manifestamente infundado;VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não destoa a 

jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a 

parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); b) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida na ID 9683250; c) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000795-20.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA ENCANTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000795-20.2016.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. REQUERENTE: LIVRARIA E PAPELARIA ENCANTO LTDA - 

ME REQUERIDO: VANIA OLIVEIRA DA SILVA Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Execução de título executivo extrajudicial 

onde loalizado o devedor o mesmo não se manifestou nos autos. De outro 

lado, intimada a parte exequente para manifestar a mesma requereu a 

suspensão do feito em decorrência de acordo firmado entre as partes, 

id.8823416. Contudo, intimada novamente para manifestação em id n. 

10820023, a mesma quedou inerte. ISTO POSTO, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001067-77.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

PRELIMINAR Conexão Quanto à preliminar de conexão com os procs. ns. 

1 0 0 1 1 2 9 - 2 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 1 0 ,  1 0 0 1 0 6 6 - 9 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 1 0  e 

1001128-35.2017.8.11.0010 vejo que merece prosperar, contudo se trata 

de conexão simples, onde não há identidade de objetos, pois se trata de 

diferentes inscrições no cadastro de inadimplentes, referentes ao mesmo 

contrato. Sendo assim, a conexão neste caso tem o condão de diminuição 

no valor do dano moral. III - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Relata a parte 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito de UC que nuna 

contratou, pois que possui sim relação jurídica com a reclamada contudo 

não na UC indicada na negativação de nome, UC 6/2537703-7, contrato 

nº0002537703201704 e medidor 00002610931, a qual nunca solicitou, 

sendo que é detentor e consumidor da UC 6/2528849-9 om número de 

medidor 00002521912, contrato mensalmente adimplido, conforme 

comprovantes . Alega desconhecer a unidade consumidora que levou à 

negativa de seu nome e que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da parte Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 
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e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou ligação requerendo 

ligação da UC, ou quaisquer outras provas capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a inadimplência da parte Reclamante. Assinalo que 

a única prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de 

telas sistêmicas, a quais não se admite como meio de afastar as 

afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. 

Os prints das telas servem como complemento quando há provas de um 

contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para 

corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, pela análise do histórico de contas do cliente da UC 6/2537703-7 

é possível vislumbrar que não houve leitura em nenhum dos meses em 

referência tendo sempre o consumo de 50Kw, evidenciando que a 

unidade consumidora em questão possui faturamento pela taxa de custo 

de disponibilidade ou seja faturamento mínimo de unidade bifásica de 

5kW/h, conforme art. 98 da Resolução 414/2011 da ANEEL, ou seja não 

real auferição do valor consumido. Em contraste, a UC 6/2528849-9 da 

qual o autor afirma ser detentor possui variação mensal em sua leitura, 

bem como no faturamento, mostrando o real consumo de energia na UC 

demonstrada. Além, touxe o autor aos autos provas acabais de ser 

detentor desta UC e não da UC que deu causa à negativação. Logo, 

restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da parte Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a indenização dos danos morais em quantia que atenda aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, não caracterize o 

enriquecimento indevido da parte Reclamante, tendo em vista a conexão 

das ações, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva no valor de R$19,56 (dezenove reais e cinquenta e 

seis centavos) e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a 

quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI APARECIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DOS SANTOS GARGES (REQUERIDO)

SINAL VERDE SERVICE LTDA. (REQUERIDO)

DORALINA FREIRE DOS SANTOS GARGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001051-26.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO]. REQUERENTE: 
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GARGES Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento 

Id11474603 as partes entabularam composição amigável sobre o objeto da 

presente demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - 

homologar: b) a transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da 

composição amigável firmada entre as partes para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do 

presente Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

b do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001140-49.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[BANCÁRIOS]. REQUERENTE: ELAINE MARTINS 

DA COSTA - ME REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Noticia a parte Reclamante, em 

síntese, que é correntista do Banco Sicredi; que percebeu que vinha 

sofrendo sofrendo descontos nos valores de R$ 102,67, R$ 101,86, R$ 

101,86 e R$ 101,87, a partir do mês de agosto vindo a serem cessados 

após reclamação junto à instituição financeira, a qual forneceu carta da 

reclamada onde se vislumbra que seriam discontadas 6 parcelas, 

entretanto estes cessaram 17/01/2017, e que essa situação afetou suas 

finanças, além de nunca ter contratado tais operações. Requer, assim a 

repetição do indébito, e a condenação da reclamada em danos morais. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste a parte autora. No presente caso, a 

reclamante demonstrou através dos extratos colacionados que sofreu 

descontos indevidos em sua conta corrente, relativos a serviços não 

contratados (seguro de patrimônio). Em que pese as alegações da 

reclamada, de que a reclamante contratou o referido seguro, contudo não 

traz provas de sua contratação, somente telas sistêmicas, as quais não 

são fortes suficiente para serem meio de prova, viso serem de aquisição 

unilateral, sendo, portanto, indevida a sua cobrança. A reclamada não 

trouxe aos autos nenhum documento idôneo e contundente, como contrato 

devidamente assinado ou aúdio de “call center” se por este meio 

contratado o seguro de vida, ônus do qual não se desincumbiu. 

Constata-se que entre os anos de 2016 e 2017 fora cobrado em razão de 

seguro o valor total de R$ 408,26 (quatrocentos e e oito reais e vinte e 

seis centavos)da reclamante, sendo devida, portanto, a sua restituição em 

dobro, nos termos do art. 42, do CDC. Quanto aos danos morais, há 

evidente falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização 

objetiva do fornecedor, conforme o art. 12, caput, do CDC. A situação é 

capaz de ensejar insegurança e dor moral ao consumidor ao privar-lhe de 

valores necessários ao sustento próprio ou da família. Note-se o que diz a 

jurisprudência sobre descontos indevidos: PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE 

FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO 

EM DOBRO CABÍVEL, ANTE A AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. 

OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Conforme ensina o Superior Tribunal de Justiça, a regra do parágrafo 

único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a 

devolução em dobro, objetiva conferir à sua incidência função pedagógica 

e inibidora de condutas lesivas ao consumidor (Resp 817733) e 

pressupõe engano injustificável. 2. No presente caso, houve desconto 

indevido diretamente no salário do consumidor, bem como engano 

injustificável, porquanto a empresa foi negligente na prestação do serviço 

que disponibilizou no mercado e do qual angaria lucro, tanto que os 

descontos ocorreram mais de uma vez. Desta forma, a devolução em 

dobro é regra que se impõe, pela ausência de justificativa no procedimento 

adotado pela recorrente. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, decisão tomada nos 

termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa de acórdão. 

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e 

deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de 

contrarrazões. (Acórdão n.674931, 20120310325194ACJ, Relator: JOSÉ 

GUILHERME, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Julgamento: 23/04/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. 

Pág.: 314) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar o cancelamento a 

inexistência do contrato/seguro objeto da presente lide, condenar a 

reclamada a pagar o valor já em dobro de R$ 816,52 (oitocentos e 

dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) a título de repetição do 

indébito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a 

contar da citação válida; e c) CONDENAR a reclamada a pagar o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida, e correção monetária (INPC) a partir desta data. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000046-32.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.415,59; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: WAGNER SOUZA DOS SANTOS Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Noticia a parte Reclamante que é credora da 
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importância de R$ 1.415,59 (um mil quatrocentos e quinze reais e 

cinquenta e nove centavos), devidamente atualizada, representada pela 

duplicata anexa; que o crédito teve como origem a compra e venda de 

mercadorias, fornecidas pelo Reclamante ao Reclamado; que já tentou por 

várias vezes receber seu crédito de forma amigável, mas todas elas 

resultaram inexitosas, não restando alternativa senão propor a presente 

medida judicial objetivando a recuperação de seu crédito. Nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Designada audiência de 

conciliação esta restou inexitosa, eis que o Promovido mesmo intimado, 

não compareceu na solenidade, bem como não apresentou contestação, 

requerendo a parte autora a revelia do requerido. Em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte ré comparecer pessoalmente na audiência ou 

tratando-se de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 

que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida 

através das duplicatas devidamente assinadas em ID9885170, cumpria a 

parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II do CPC, o 

que não o fez. Diante disso, a procedência do pedido é medida de rigor. III 

– DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, condenando a reclamada ao pagamento do valor R$ 

1.415,59 (um mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e nove 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a data da citação e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data do vencimento dos títulos. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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DAVID DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000495-24.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DAVID DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. DAVID DE OLIVEIRA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, 

alegou a parte promovente que é cliente e fez modificação de seu plano 

de 1 Mega para 2 Mega com o valor mensal de R$ 75,98, conforme 

protocolo de atendimento 20174210574059 em 23/03/2017, mas posterior 

a essa alteração chegaram faturas com valores superiores ao contratado, 

no valor de R$ 141,69 (ID 8202364), logo entrou em contato com a 

promovida para informar a cobrança indevida (protocolo de atendimento 

20174268302730), mas não foi resolvido o problema e a parte promovente 

efetuou o pagamento conforme comprovante de pagamento ID 8202350. 

Ao final, postulou a restituição em dobro do valor pago e indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 10134237. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

10107734 e impugnação à contestação foi apresentada na ID 10261166. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a falha no fornecimento dos serviços da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida sem contraprestação. A cobrança de serviço sem qualquer 

contraprestação ao consumidor é considerada prática abusiva, já que 

enseja vantagem manifestamente excessiva em favor do prestador de 

serviço em detrimento do consumidor, e as cláusulas contratuais devem 

ser declaradas nulas. Neste sentido é a exegese extraída dos artigos 39, 

V, e 51, inciso IV, ambos do CDC: Art. 39 - É vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços: (...) V - exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva; Art. 51. São nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; A cobrança de pacote 

de serviço telefônico, sem que estes serviços estejam sendo utilizados 

pelo consumidor, são exemplos clássicos de cobrança que ofende a 

equidade, pois exige do consumidor o pagamento de taxas periódicas, 

mas não lhe retribui beneficio algum. Em situação de similitude, a 

jurisprudência já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO 

MOVIMENTADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO 

NÃO-DEMONSTRADA - INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL 

COMPROVADO - INCIDÊNICA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. A ausência de qualquer movimentação da conta corrente por 

parte do seu titular em lapso temporal considerável, é suficiente para 

afastar a incidência de encargos contratuais não utilizados e pactuados. 

(TJMT Ap, 5871/2003, DR.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2003, Data da publicação no DJE 

23/09/2003) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA 

LINHA TELEFÔNICA. LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE 

PROVA. Deveria o autor declinar as ligações que entendia por indevidas 

na fatura que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, o que não ocorreu. Ausente comprovação da não realização das 

ligações cuja cobrança é impugnada. Presume-se, portanto, à ausência de 

prova em contrário, a veracidade das faturas telefônicas APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJRS - AC: 70049287212 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 22/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2012). CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA 

CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO 

CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO 

NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA 

DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) Os documentos 

dos autos demonstram que a autora encerrou a conta corrente em agosto 

de 2009, sendo verossímil a alegação de que tenha cancelado também o 

cartão de crédito. É de conhecimento comum que o cartão fornecido pelo 

Banco tanto serve para compras a crédito e a débito, bem como para 

movimentação da conta. Além disso, os extratos juntados pela ré 
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evidenciam que a partir da data supra não houve qualquer movimentação 

do cartão, constando tão somente os débitos relativos às parcelas da 

anuidade e encargos daí decorrentes, o que se mostra indevido. (...) 

(Recurso Cível Nº 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012) Em exame 

do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas telas de sistemas (ID 10134237, fl. 11), as quais não 

têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de provas da origem 

do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte 

promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que o tempo dispendido tentando solucionar o problema extrajudicialmente, 

por meio de ligações para call center (protocolos 20174210574059 e 

20174268302730), é suficiente para presumir a existência de dano moral, 

em decorrência da indisponibilidade significativa de tempo, na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão 

proporcior sentimentos indesejados como frustração, angústia e raiva. 

Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte promovente poderia te-lo 

utilizado para convício com a família, investimento em cultura e até em 

atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. A propósito: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação entre 

as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência 

deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas 

em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da 

Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, 

DJe 24/09/2015) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou indevidamente, 

conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante 

consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo 

único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido 

com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em análise do caso concreto, 

considerando o recebimento da parte promovida do valor de R$ 141,69 (ID 

8202350), de forma indevida, com já apontado no tópico antecedente, 

inevitável à restituição. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a 

parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a 

quantia de R$ 141,69 (cento e quarenta e um reais e sessenta e nove 

centavos) a título de repetição de indébito na forma simples, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(19/05/2017, ID 8202350), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

REBECA RAYLEN DE SOUZA SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000040-25.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.624,81; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: REBECA RAYLEN DE SOUZA SANTOS SILVA Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Noticia a parte Reclamante que é credors 

da importância de R$ 1.624,81 (um mil seiscentos e vinte e quatro reais e 

oitenta e um centavos), devidamente atualizada, representada pelas 

duplicatas anexas; que o crédito teve como origem a compra e venda de 

mercadorias, fornecidas pelo Reclamante ao Reclamado; que já tentou por 

várias vezes receber seu crédito de forma amigável, mas todas elas 

resultaram inexitosas, não restando alternativa senão propor a presente 

medida judicial objetivando a recuperação de seu crédito. Nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Designada audiência de 

conciliação esta restou inexitosa, eis que o Promovido mesmo intimado, 

não compareceu na solenidade, bem como não apresentou contestação, 

requerendo a parte autora a revelia do requerido. Em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte ré comparecer pessoalmente na audiência ou 

tratando-se de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 

que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida 

através das duplicatas devidamente assinadas em ID11400200, cumpria a 

parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II do CPC, o 

que não o fez. Diante disso, a procedência do pedido é medida de rigor. III 

– DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, condenando a reclamada ao pagamento do valor R$ 

1.624,81 (um mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e um 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a data da citação e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data do vencimento dos títulos. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000042-92.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 2.052,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: SANDRO ROSA DE OLIVEIRA Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Noticia a parte Reclamante que é credora da 

importância de R$ 2.052,52 (dois mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e 

dois centavos), devidamente atualizada, representada pelas duplicatas 

anexas; que o crédito teve como origem a compra e venda de 

mercadorias, fornecidas pelo Reclamante ao Reclamado; que já tentou por 

várias vezes receber seu crédito de forma amigável, mas todas elas 

resultaram inexitosas, não restando alternativa senão propor a presente 

medida judicial objetivando a recuperação de seu crédito. Nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Designada audiência de 

conciliação esta restou inexitosa, eis que o Promovido mesmo intimado, 

não compareceu na solenidade, bem como não apresentou contestação, 

requerendo a parte autora a revelia do requerido. Em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte ré comparecer pessoalmente na audiência ou 

tratando-se de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 

que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida 

através das duplicatas devidamente assinadas em ID11400420, cumpria a 

parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II do CPC, o 

que não o fez. Diante disso, a procedência do pedido é medida de rigor. III 

– DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, condenando a reclamada ao pagamento do valor R$ 

2.052,52 (dois mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da 

citação e atualização monetária pela variação do INPC/IBGE, desde a data 

do vencimento dos títulos. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, no 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000038-55.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 3.807,36; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Noticia a parte Reclamante que é credors da 

importância de R$ 3.807,36 (três mil oitocentos e sete reais e trinta e seis 

centavos), devidamente atualizada, representada pelas duplicatas 
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anexas; que o crédito teve como origem a compra e venda de 

mercadorias, fornecidas pelo Reclamante ao Reclamado; que já tentou por 

várias vezes receber seu crédito de forma amigável, mas todas elas 

resultaram inexitosas, não restando alternativa senão propor a presente 

medida judicial objetivando a recuperação de seu crédito. Nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Designada audiência de 

conciliação esta restou inexitosa, eis que o Promovido mesmo intimado, 

não compareceu na solenidade, bem como não apresentou contestação, 

requerendo a parte autora a revelia do requerido. Em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte ré comparecer pessoalmente na audiência ou 

tratando-se de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 

que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida 

através das duplicatas devidamente assinadas em ID11400020, cumpria a 

parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II do CPC, o 

que não o fez. Diante disso, a procedência do pedido é medida de rigor. III 

– DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, condenando a reclamada ao pagamento do valor R$ 

3.807,36 (três mil oitocentos e sete reais e trinta e seis centavos), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da 

citação e atualização monetária pela variação do INPC/IBGE, desde a data 

do vencimento dos títulos. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, no 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001068-62.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.168,47; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JHONATAN PEREIRA DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação 

de declaração de inexistência de fazer c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada. Alega a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela parte 

reclamada. Informa que não reconhece o referido débito. Verifico que a 

empresa reclamada junta aos autos contrato assinado, porém, a parte 

reclamante nega qualquer relação contratual e impugna as assinaturas. No 

entanto, da análise das referidas assinaturas em comparação com os 

documentos assinados pela Reclamante na inicial e ao longo do processo, 

tenho que não se pode identificar, sem o devido conhecimento técnico, se 

foi ou não realizada pela parte reclamante. Assim, imprescindível a prova 

pericial para o deslinde das questões objeto do presente litígio, entendo 

ser a demanda causa complexa, o que implica na incompetência deste 

Juizado Especial, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO - BANCO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - NECESSIDADE 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo necessidade da realização 

de pericia grafotécnica para concluir que as assinaturas constantes do 

contrato de financiamento foram efetivamente falseadas, fato que torna a 

causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. 2. A sentença que julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito em face da necessidade de realização 

de perícia técnica para verificação da assinatura constante do contrato, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 3. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e 

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 

12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 006.2010.048.009-1, Turma Recursal 

Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da 

demanda. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000745-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000745-57.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROGERIO OLIVEIRA DA PAIXAO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc., Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

juntadospela parte reclamada não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. 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, que não houve análise das provas carreadas, que 

não houve a análise da legislação pertinente, que não houve a 

fundamentação dos danos morais, deve propor o competente recurso, 
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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. 

Assim, é certo que as questões levantadas se tratam de alegação de 

error in judicando, razão pela qual deve ser objeto de recurso inominado. 

Ademais, 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 aplica ao caso em 

comento. Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 48 da Lei 

9.099/95. Publicque-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001054-78.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA 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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001054-78.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.078,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAO BATISTA PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verifico que houve pedido de desistência da ação por parte do 

reclamante Id12222762. O enunciado 90 do FONAJE indica que: “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” Assim, com fulcro no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA EXTINÇÃO do feito, sem julgamento 

de mérito, ante a desistência da ação constante nos autos. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação 

do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000053-24.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.134,66; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: TIAGO SILVA ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta 

no evento Id12360418 as partes entabularam composição amigável sobre 

o objeto da presente demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo 

Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

III - homologar: b) a transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

da composição amigável firmada entre as partes para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO 

do presente Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

III, b do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Luciana gomes de Freitas 

Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CARLOS PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001058-18.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 19.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VALMIR CARLOS PEREIRA DE JESUS Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme consta no evento Id12227960 as partes entabularam 

composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O Artigo 487, 

III, b do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” Isto 

posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luciana gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 
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de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000975-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000975-02.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc., Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

juntadospela parte reclamada não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. 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, que não houve análise das provas carreadas, que 

não houve a análise da legislação pertinente, que não houve a 

fundamentação dos danos morais, 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. 

Assim, é certo que as questões levantadas se tratam de alegação de 

error in judicando, razão pela qual deve ser objeto de recurso inominado. 

Ademais, 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 aplica ao caso em 

comento. Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 48 da Lei 

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. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-44.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE RIBEIRO MARCELO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001108-44.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 612,50; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA 

PROMISSÓRIA, INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: JULIANE RIBEIRO MARCELO DA CRUZ Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Noticia a parte Reclamante que é credora da 

importância de R$ 612,50 (seiscentos e doze reais e rinquenta centavos), 

devidamente atualizada, representada pelas notas promissórias anexas; 

que o crédito teve como origem a compra e venda de mercadorias, 

fornecidas pelo Reclamante ao Reclamado; que já tentou por várias vezes 

receber seu crédito de forma amigável, mas todas elas resultaram 

inexitosas, não restando alternativa senão propor a presente medida 

judicial objetivando a recuperação de seu crédito. Nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Designada audiência de 

conciliação esta restou inexitosa, eis que o Promovido mesmo intimado, 

não compareceu na solenidade, bem como não apresentou contestação, 

requerendo a parte autora a revelia do requerido. Em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte ré comparecer pessoalmente na audiência ou 

tratando-se de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 

que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida 

através das notas promissórias devidamente assinadas em ID10832259, 

cumpria a parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II 

do CPC, o que não o fez. Diante disso, a procedência do pedido é medida 

de rigor. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, 

da Lei 9.099/95, julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, condenando a reclamada ao pagamento do valor 

R$ 612,50 (seiscentos e doze reais e rinquenta centavos), acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação e 

atualização monetária pela variação do INPC/IBGE, desde a data do 

vencimento dos títulos. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, no termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000689-24.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANCISCA DA SILVA MOURA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Cuida-se embargos de 

declaração em que a parte Embargante alega omissão no projeto de 

Sentença exarado na ID 11475109 e Homologada por este Juízo, posto 

que o projeto teria deixado de fundamentar a existência de dano moral. 2. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No mérito, desacolho os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 
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fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, reverter o entendimento do juízo prolator, posto que a 

Motivação do projeto prolatado existe direta e própria manifestação sobre 

a condenação do dano moral com sua fundamentação suficiente. Não há 

assim o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado às partes buscarem rediscutir o 

que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso 

ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre 

convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir 

todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão 

seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a 

seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, porquanto, como dito 

acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 

meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

Souza Clementino Juíza Leiga Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000027-26.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.343,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RAIMUNDO COELHO DE SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR Falta de documento 

essencial Quando à preliminar de não deve prosperar visto o comprovante 

de negativação estar devidamente anexado aos autos. Deixo de acolher a 

preliminar. III - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo 

provas confeccionadas unilateralmente. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 
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competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. No que concerne ao quantum 

indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, 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 Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 

e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado 

abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA 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, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada em discussão neste 

autos e CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000044-62.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.654,26; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento Id12235798 

as partes entabularam composição amigável sobre o objeto da presente 

demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil estabelece que: 

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a 

transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição 

amigável firmada entre as partes para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente 

Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO AMARO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000558-49.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 670,71; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME Parte Ré: 

EXECUTADO: VALDIVINO AMARO DE ALMEIDA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação ID12333251, considerando que foi feito 

pagamento integral diretamente ao exequente, a extinção do feito é medida 

que se impõe. Ante o exposto, opino pela extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de 
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Direito para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. Após, arquive-se. P.R.I.C. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001065-10.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo 

provas confeccionadas unilateralmente. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Nesse sentido, a declaração 

de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, 

será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da Reclamante 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. No que concerne ao quantum 

indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 

e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado 

abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA 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, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada em discussão neste 

autos e CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 
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proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARTINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000008-20.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.133,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS DE CONSUMO, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JANAINA MARTINHA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Falta de documento essencial Quando à 

preliminar de não deve prosperar visto o comprovante de negativação 

estar devidamente anexado aos autos. Deixo de acolher a preliminar. Falta 

de exaurimento via administrativa Diante da alegada falta de carência da 

ação em decorrência de falta de pedido/comprovação de esgotamento das 

vias administrativas, deixo de acolher, posto que não ser pressuposto o 

esgotamento das vias administrativas para socorro da via judicial. III - 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo 

provas confeccionadas unilateralmente. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. No que concerne ao quantum 

indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 

e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado 

abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA 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, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada em discussão neste 

autos e CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 
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proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001097-15.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 250,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA 

PROMISSÓRIA, INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: VALDECY FRANCISCO DE CARVALHO Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento Id12360853 as partes 

entabularam composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O 

Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” 

Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-48.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CICERO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000765-48.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 105,98; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANTONIO CICERO DA SILVA SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Cuida-se embargos de declaração em 

que a parte Embargante alega omissão no projeto de Sentença exarado na 

ID 11362902 e Homologada por este Juízo, posto que o projeto teria 

deixado de fundamentar a existência de dano moral. 2. Conheço dos 

embargos porque tempestivos. 3. No mérito, desacolho os embargos. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, reverter o 

entendimento do juízo prolator, posto que a Motivação do projeto prolatado 

existe direta e própria manifestação sobre a condenação do dano moral 

com sua fundamentação suficiente. Não há assim o que aclarar ou 

colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. 

Não é dado às partes buscarem rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a 

sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, 

Imperativo OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, 

porquanto, como dito acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, 

tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, 

modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora 

impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 
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da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA MARIA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE LIMA MARTINS OAB - PI13269 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000226-82.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NEUMA MARIA SILVA SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Vistos etc., Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração juntados pela parte reclamada não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 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, que não houve análise das provas carreadas, que não houve a 

análise da legislação pertinente, que não houve a fundamentação dos 

danos morais, 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. Assim, é certo que as questões 

levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual 

deve ser objeto de recurso inominado. Ademais, 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 aplica ao caso em comento. Ante o 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001000-15.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADALBERTO GOMES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade 

e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A empresa 

reclamada alega tratar-se de negativação legitima, informa que trata-se de 

uma cessão de crédito, requer a improcedência dos pedidos. A 

negativação dos dados da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito é fato incontroverso nos autos. 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 nos autos nenhum 

documento ofertado pela instituição promovida capaz de desconstituir, 

extinguir ou modificar o direito autoral. A empresa reclamada alega que a 

negativação é proveniente de uma cessão de crédito do Banco do Brasil à 

reclamada, no entanto somente junta documentos comprovando a cessão 

do crédito, mas nenhum que comprove a dívida do autos. Além, requer a 

reclamada que seja encaminha ofício ao Banco do Brasil para que este 

traga prova aos autos sobre a existência da dívida, medida que não deve 

prosperar, a reclamada é detentora dos direito de receber a dívida e 

possui meios de realizar as provas demandas por conta própria, ato que 

não se desimcumbiu para defesa de direito próprio, atuando com desídia 

com a demanda. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo 

provas confeccionadas unilateralmente. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Os fatos alegados são, 

respectivamente, impeditivos e extintivos do direito da parte autora, sendo 

ônus do reclamado a sua comprovação. Assim, trata-se de negativação 

indevida, devendo o reclamado efetuar o cancelamento do débito, bem 

como excluir o nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito. O apontamento dos dados da reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e 

enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
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DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE 

DOCUMENTOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO COM A RÉ. COMPRAS 

COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO 

DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$7.800,00. 

SENTENÇA REFORMADA. O autor nega ter mantido relação jurídica com a 

ré. Desconhece o débito que deu origem à negativação. Contratação que 

cabia à ré comprovar, bem demonstrar a origem do débito que motivou a 

inscrição. Nenhum documento foi juntado em relação aos fatos aduzidos 

na inicial. Não há prova de culpa exclusiva do autor ou mesmo de terceiro, 

ônus que tocava á ré (art. 373, II, novo CPC). Cobrança indevida 

configurada. Dano moral in re ipsa. Quantum arbitrado em R$ 7.800,00, 

ante a ausência de inscrição legítima anterior. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005928106, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 01/04/2016) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO 

OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) No caso, caracterizado está 

o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, 

será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da Reclamante 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. No que concerne ao quantum 

indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização por danos morais em quantia que atenda aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita e, ainda, em 

consonância com o atual entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado abaixo 

transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA 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, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada em discussão neste 

autos e CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-39.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000257-39.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 32.164,23; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSEFA MARIA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. A parte Reclamante foi devidamente 

intimada para, no prazo de 05(cinco) dias, apresentar comprovante de 

endereço em nome próprio ou comprovação do vínculo jurídico com a 

pessoa do endereço declinado, sob pena de extinção do feito, todavia, 

decorrido o prazo, não houve qualquer manifestação. ISTO POSTO, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESMERALDINA DE LIMA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000035-03.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 942,52; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

ESMERALDINA DE LIMA ALVES Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme consta no evento Id12332954 as partes entabularam 

composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O Artigo 487, 

III, b do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” Isto 

posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luciana gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDINA DE LIMA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000035-03.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 942,52; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

ESMERALDINA DE LIMA ALVES Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme consta no evento Id12332954 as partes entabularam 

composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O Artigo 487, 

III, b do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” Isto 

posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luciana gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-86.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010677-86.2013.8.11.0010; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: T. G. C. 

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL FOTOGRAFICO 

LTDA - ME Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. A 

parte Reclamante foi devidamente intimada para, no prazo de 05(cinco) 

dias, apresentar comprovante de endereço em nome próprio ou 

comprovação do vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, 

sob pena de extinção do feito, todavia, decorrido o prazo, não houve 

qualquer manifestação. ISTO POSTO, com fulcro no artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000039-40.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 2.211,93; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: PRISCILA SANTOS SILVA Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme consta no evento Id12244002 as partes entabularam 

composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O Artigo 487, 

III, b do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” Isto 

posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luciana gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 
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que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIRA ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000022-04.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 344,90; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VALDENIRA ARAUJO DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: RICARDO ELETRO Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme consta no evento Id12237231 as partes entabularam 

composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O Artigo 487, 

III, b do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” Isto 

posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luciana gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL FERREIRA DA ROCHA (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:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001046-04.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 2.583,91; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EZEQUIEL FERREIRA DA ROCHA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade 

e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo 

provas confeccionadas unilateralmente. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. No que concerne ao quantum 

indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, 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 Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 

e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado 

abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 
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PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA 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, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada em discussão neste autos e CONDENAR a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALCAGNOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000686-69.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.743,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

CALCAGNOTTO Parte Ré: REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de defeito de produto fornecido pela promovida. 

Contudo, conforme ID 11370261, as partes celebraram um acordo 

extrajudicial, estabelecido entre estes, solicitando a HOMOLOGAÇÃO do 

presente com a consequente extinção do feito com resolução do mérito. É 

a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, 

do NCPC, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido 

entre as partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso 

entre o autor ANTONIO CALCAGNOTTO e a parte promovida SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, segundo Acordo constante na ID de 

nº. 11370261, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga Vistos. 1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa 

a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas 

necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000999-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL REGINALDO FIGUEIROA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000999-30.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MANOEL REGINALDO FIGUEIROA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos etc. MANOEL REGINALDO FIGUEIROA DA SILVA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do MOVEIS ROMERA LTDA e BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Em síntese, alegou que teria 

adquirido produto no estabelecimento da promovida MOVEIS ROMERA, 

utilizando-se de parcelamento oferecido pela promovida LOSANGO que 

auxilia no financiamento das aquisições de produtos na primeira 

promovida. A parte promovente descobriu que seu nome foi negativado 

pela promovida LOSANGO referente a parcela com vencimento em 

23/04/2017 no valor de R$ 154,02 que foi pago em 16/10/2017 conforme 

comprovante de pagamento acostado nos autos ID 10344283, mas as 

promovidas não teriam tomado a providência de retirar seu nome do 

cadastro de proteção crédito. Ao final, postulou pela declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Devidamente 

citadas, as partes promovidas apresentaram contestação na ID 11361330 

e ID 11671061. A primeira promovida arguiu a ilegitimidade passiva. No 

mérito, sustentaram a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final foi arguida litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação 

acostada na ID 11791004, impugnação a contestações apresentada na ID 

11738788. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Ilegitimidade passiva. A indicação, na 

petição inicial, da parte promovida, trazendo como causa de pedir 

fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica 

de direito material com a parte promovente, é suficiente para sustentar a 

legitimidade das partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 
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relação jurídica de direito material (relação extracontratual) coincidem com 

as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no 

polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto 

à responsabilidade civil da parte promovida, depende da análise da tese 

de defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos serão 

examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, não 

havendo razão a arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral e a litigância de má-fé. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 154,02, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado aos autos documentos comprovatório 

da constituição do débito que ocasionou a inserção do nome do 

promovente nos órgãos de proteção de crédito pela parte promovida, no 

entanto, a parte promovente acostou aos autos o comprovante de 

pagamento que teria ensejado a negativação de seu nome na ID 

10344283. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

10344283), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 154,02), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Litigância de má-fé. 

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovida ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) 

rejeitar a preliminar arguida e 02) julgar procedente os pedidos contidos na 

inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 154,02 

(cento e cinquenta e quatro reais e dois centavos), b) condenar as partes 

promovidas, solidariamente, pagar à parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); c) indeferir o pedido de litigância de má-fé. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga Vistos. 1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa 

a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas 

necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DOMINGOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000611-30.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: FAUSTO DOMINGOS MARTINS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Cuidam-se de Embargos 

de declaração no qual a Reclamante/Embargante alega omissão na 

sentença proferida de Extinção sem julgamento do mérito proferida na ID 

11387663, tendo em vista a ausência injustificada da parte promovente 

conforme ID 10847864. 2. Conheço dos Embargos. 3. No mérito, impõe-se 

DESACOLHER o Pedido. Com efeito, a decisão lançada não padece de 

qualquer omissão, posto que não verificou nenhuma justificativa da parte 

promovente pela ausência da parte promovente, mesmo tendo sido 

devidamente intimada sobre a audiência, haja vista que a justificativa 

deveria ter sido prévia ou o quanto antes apresentada a este Juízo 

independente de prazo a ser assinalado. Contudo, não havendo a 

justificativa por si própria não demonstra indícios de obscuridade, 

contradição e muito menos omissão da sentença. Anoto que a presença 

das partes nas audiências é obrigatória, devendo estas apresentarem 

suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade 

de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Corroborando: “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)” Posto isso, OPINO pelo 

DESACOLHIMENTO dos embargos opostos para a extinção sem resolução 

do mérito pela ausência do autor em audiência. No mais, persiste o julgado 

tal como lançado. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

cautelas de estilo. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga Vistos. 1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa 

a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas 

necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA GUARDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000783-69.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCIANA DA GUARDA OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Cuida-se embargos de declaração em 

que a parte Embargante alega omissão/contradição no projeto de 

Sentença exarada na ID 11411584 e Homologada por este Juízo, posto 

que o projeto teria deixado de observar documentação colacionada ao 

feito em especial ao Contrato assinado pela parte promovente que a 

promovida encontrou após seu prazo de defesa e acostou após a referida 

sentença de mérito. 2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No 

mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, reverter o entendimento do juízo prolator. Desta feita, não 

há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado às partes buscarem rediscutir o 

que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso 

ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre 

convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir 

todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão 

seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a 

seguinte ementa: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa. EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 
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Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa. PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, porquanto, como dito 

acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 

meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

Souza Clementino Juíza Leiga Vistos. 1. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA ANTONIO (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000721-29.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 497,25; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FABIANA MARIA ANTONIO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. 

Cuida-se embargos de declaração em que a parte Embargante alega 

omissão no projeto de Sentença exarado na ID 11313019 e Homologada 

por este Juízo, posto que o projeto teria deixado de fundamentar a 

existência de dano moral. 2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 

3. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, 

por discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, 

pela via dos aclaratórios, reverter o entendimento do juízo prolator, posto 

que a Motivação do projeto prolatado existe direta e própria manifestação 

sobre a condenação do dano moral com sua fundamentação suficiente. 

Não há assim o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o 

meio impugnativo ora manejado. Não é dado às partes buscarem rediscutir 

o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso 

ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre 

convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir 

todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão 

seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a 

seguinte ementa: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa. EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa. PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, porquanto, como dito 

acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 

meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

Souza Clementino Juíza Leiga Vistos. 1. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA N. 19/2018

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota , Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a Servidora Silvana Ribeiro da Silva, matrícula 9169, 

Auxiliar Judiciária PTJ, designada Gestora Geral, estará afastada de suas 

funções por gozo de férias, no período de 4/4/2018 a 13/4/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Ivete Araújo dos Santos, matrícula n. 9173, 

Gestora Administrativa II, para exercer cumulativamente a Função de 

Gestora Geral desta Comarca, no período de 4/4/2018 a 13/4/2018, em 

substituição a titular que estará em gozo de férias;

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

Juara-MT, 2 de abril de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62228 Nr: 4848-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Citação e Certidão de folhas 124/125, para que requeira o que de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83720 Nr: 3976-22.2016.811.0018

 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: Antonia de Souza Silveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 Intimar o patrono do autor da juntada do réu. Ref:38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87503 Nr: 475-26.2017.811.0018

 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: MdCdAR, MHdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora acerca da pericia médica, para o dia 

26/06/2018, às 13:00 Policlínica São Vicente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37013 Nr: 1181-53.2010.811.0018

 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 Pinheiro de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico, em cumprimento da 

determinação do M.M. Juiz de Direito, Dr. Osvaldo Akira Kishino agendou 

perícia para o dia 10/07/2018 às 13:00 horas, local Policlinica São Vicente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87503 Nr: 475-26.2017.811.0018

 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: MdCdAR, MHdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico, em cumprimento da 

determinação do M.M. Juiz de Direito, Dr. Osvaldo Akira Kishino agendou 

perícia para o dia 26/06/2018 às 13:00 horas, local Policlinica São Vicente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95135 Nr: 4177-77.2017.811.0018

 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: MARCIA PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico, em cumprimento a 

determinação do M.M. Juiz de Direito, Dr. Osvaldo Akira Kishino agendou 

perícia para o dia 12/06/2018 às 13:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68478 Nr: 549-51.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo de Campos Luna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gildo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Vistos etc.

Considerando que, nos termos do item 1.7.17 da CNGC/MT, durante o 

recesso forense as atividades do serviço judiciário ficam vinculadas às 

hipóteses contempladas no art. 232, da Lei n° 4.964/85, que determina 

que: “no período do recesso forense, funcionará em Primeira Instância o 

plantão judiciário, e só terão andamento, em matéria cível, os feitos 

previstos no Código de Processo Civil e quaisquer outros cuja tramitação 

seja determinada em lei especial, ou que visem à conservação de direito 

ou fiquem prejudicados caso não sejam realizados durante aquela fase; e, 

em matéria criminal, os feitos com réu preso, os pedidos de prisão 

preventiva e os de habeas corpus”, aliado a hipótese de eventual desejo 

das partes em transacionarem, necessitando, assim, consultar os autos 

em cartório e/ou realizar carga dos mesmos, promovo a devolução dos 

presentes à Secretaria.

Decorrido o recesso forense, sem que as partes tenham se manifestado, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68478 Nr: 549-51.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo de Campos Luna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gildo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.Deverá, outrossim, o Sr. Oficial de Justiça nos termos 

do art. 154 do CPC indagar a parte executada quanto há proposta de 

acordo.Autorizo diligências em conformidade com o art. 212, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil.Intime-se.A presente decisão, servirá como 

carta, mandado ou ofício.Às providências necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104367 Nr: 176-15.2018.811.0018

 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: Aparecido Pinotti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Caram Laurindo - 

OAB:21.522, Elida Sylbene Laurindo da Silva - OAB:6.009, Fernando 

Roberto Laurindo da Silva - OAB:4338-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116

 Intimar a parte autora, na pessoa de seus advogados, acerca da 

contestação apresentada (referência 13), para querendo, impugná-la no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99831 Nr: 6595-85.2017.811.0018

 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: Milton Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos foram remetidos para efetuar a Citação 

e intimação da parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344), na data de 21/10/2017, retrnando 

a esta secretaria em 02/04/2018, sem haver, contudo, peça pendente de 

juntada relacionada ao presente processo. Ante o exposto, impulsiono a 

parte autora para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64903 Nr: 2174-57.2014.811.0018

 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: Joel Miguel de Oliveira

 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, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De acordo com os andamentos do sistema informatizado Apolo, 

verifica-se que os presentes autos foram remetidos com vista à Fazenda 

Pública Municipal para manifestar em relação à petição de fls. 95, no 

entanto, retornaram a esta Secretaria na data de 29/08/2017, sem contudo 

haver qualquer peça pedente de juntada relacionada ao presente 

processo. Ante o exposto, impulsiono o presente feito à parte autora para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28275 Nr: 829-66.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFL, AVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, MARCOS YOSHIO 

MAEDA - OAB:17936/A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o decurso do tempo que os autos permaneceram no arquivo 

provisório, digam as partes no prazo de 15 (quinze) dias o que de direito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88080 Nr: 685-77.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCBL, GBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Intimar a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto pelo requerido às fls.123/126, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67411 Nr: 3980-30.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Oliveira & Cia Ltda ME, Manasses 

Robson de Oliveira, Marcos Rogério de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de composição extrajudicial realizada por Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales, 

Rogério de Oliveira e Cia Ltda, Manasses Robson de Oliveira e Marcos 

Rogério de Oliveira, na qual as partes avençaram sobre a Cédula de 

Crédito Bancário de nº B10630379-0.

Pois bem, considerando a regularidade da transação entabulada pelas 

partes, sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou simulação, 

HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL da quantia de R$ 

4.004,56 (quatro mil, quatro reais e cinquenta e seis centavos) depositada 

conforme fls. 96/103, em nome da Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Vae de Juruena, CNPJ nº: 

70.461.630/0001-04, devendo ser transferido à conta: agência nº 0800, 

conta corrente nº 0821-4.

Defiro o pedido de liberação da restrição realizada (fls.118) via Renaud do 

veículo VW Saveiro CL, Cor cinza, Ano/Modelo 1995/1995, Placa GRE 

1688, Renavam 00632382341 de propriedade do executado Marcos 

Rogério de Oliveira.

Custas pelo exequente e, havendo inadimplência, proceda-se conforme 

determinado na CNGC/MT.

P.R.I. Após o trânsito em julgado e decorrido o período de 30 (trinta) dias, 

certifique-se eventual manifestação das partes e nada sendo requerido, 

remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14 Nr: 118-18.1995.811.0018

 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: TEREZA MUNIS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se conforme petição de fls. 

240, que a autora faleceu, contudo não fora juntado aos autos qualquer 

documento comprobatório.

Assim, determino que seja oficiado ao Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais de Juara para que, confirmado o óbito da mesma, seja 

encaminhado cópia da certidão de óbito a este Juízo.

Oficie-se o Cartório Distribuidor dessa Comarca para informar se existe 

processo de Inventário/ Arrolamento em nome da autora Tereza Munis da 

Rocha.

Após, intimem-se o patrono da autora para manifestar em relação aos 

herdeiros e habilitação dos mesmos.

Sirva-se cópia desta decisão como ofício/carta/mandado de intimação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42500 Nr: 2928-04.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos - ME, Edilson Xavier 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do processo na forma requerida pelo 

exequente às fls. 86/86-v, nos termos do Art. 921, inciso III, § 1º e § 2º, do 

Código de Processo Civil/2015.

Tendo em vista o teor do artigo 591 e seguintes da CNGC, aguarde-se a 

iniciativa das partes no arquivo provisório, dando-se baixa no relatório 

estatístico, realizando, ainda, o agendamento no sistema informatizado 

com prazo de 01 (um) ano.

Transcorrido o prazo acima assinalado sem que seja localizado o 

executado ou bens penhoráveis, determino o arquivamento do feito, com 

as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64952 Nr: 2218-76.2014.811.0018

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice 

Sofia Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos, etc.

A certidão juntada aos autos noticia o falecimento da Sr. Eduardo 

Muchalak. Assim, na forma do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de trinta (30) dias, para que seja 

providenciada a substituição processual do espólio ou dos sucessores da 

parte falecida, na forma do artigo 687 e seguintes do CPC/2015.

 Sendo assim, nos termos do art. 690, do CPC/2015, CITEM-SE os 

herdeiros do de cujus, Sr. Eduardo Muckalak para se pronunciarem em 5 

(cinco) dias.

 Decorridos todos os prazos anteriores, com ou sem manifestação dos 

interessados, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62561 Nr: 25-88.2014.811.0018

 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: Doacil Oliveira da Silva - ME, Doacil Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fls. 243.

Suspendo o presente feito pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo em vista 

que as partes estão em fase de acordo.

Com o decurso do prazo, abra-se vista ao requerente pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para manifestar o que entender de direito, e, em nada sendo 

requerido arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16139 Nr: 1807-48.2005.811.0018

 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: Adolpho Paulino de Paiva, Noemi Alvarenga de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Américo Abegg, Terezinha Pereira 

Abegg, Danielson Augusto Abegg, Jurandir Botega, Serviço Notarial e 

Registral-Tabelionato de Notas de Tabaporã-MT, Edivaldo Mauricio 

Semensato, Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis e Titulos de Juara., 

Rubia Mara Oliveira Castro Girão, Ariel Monteiro da Silva, Litisconsorte Edi 

Alvarenga de Paiva Ziti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Helena Astolfi - 

OAB:98968/SP, Edi Alvarenga de Paiva Ziti - OAB:98.050, José dos 

Santos Neto - OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alexandre Lorga - 

OAB:31119/PR, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, defiro o petitório de fls. 404/404-verso, 

devendo a Secretaria Judicial expedir ofício ao TRE/ES, para que o 

referido órgão forneça a este juízo o endereço da herdeira Edi Alvarenga 

de Paiva Ziti.

Com a resposta do ofício, intime-se a parte autora, para manifestar o que 

entender de direito, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58856 Nr: 1361-64.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessica Fernanda Bittencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Aparecido Machado de Bittencourt, 

Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença pelo rito do artigo 528, do CPC, 

proposta por Jeferson Aparecido Machado Bittencourt, neste ato 

representado por sua genitora Gessica Fernanda Bittencourt, em face de 

Edson Aparecido Machado de Bittencourt.

Às fls. 39/41 as partes anexaram aos autos acordo entabulado em 

relação ao débito alimentar.

A Defensoria Púbica às fls. 43 se manifestou, pugnando pela 

homologação do acordo, bem como diante da informação do pagamento do 

débito na sua integralidade, conforme os recibos de fl. 41 requer a 

extinção do feito.

É o breve relatório. Decido.
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Analisando os autos, tenho que restou devidamente comprovado que a 

parte executada quitou o débito alimentar, sendo a extinção do processo 

medida que se impõe.

Logo, imperioso a extinção da presente execução com resolução do 

mérito, tendo em vista o adimplemento da obrigação pelo executado.

Diante disso, homologo o acordo entabulado entre as partes e julgo por 

sentença extinto o presente feito, com fulcro no art. 487, III, “b” e art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de justiça gratuita às partes.

Sem custas.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42807 Nr: 3237-25.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Real de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, indefiro o petitório de fls. 169/170, tendo 

em vista que o executado sequer fora citado.

Sendo assim, intime-se pessoalmente a parte exequente, a fim de 

manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob pena de extinção 

do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35827 Nr: 3388-59.2009.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Triângulo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudete Ribeiro de Lima - 

OAB:12040, Flaviana Letícia R. Moreira - OAB:12.891/

12.891, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 Vistos, etc.

Indefiro o credenciamento de colaboradores para retirar os autos com 

carga (fls. 919), eis que não comprovado pelo peticionante serem 

estagiários devidamente cadastrados na Diretoria desta Comarca, 

conforme determina a CNGC/MT.

Regularizada a representação processual, delibero pelo prosseguimento 

do feito.

Diga o autor nos termos do artigo 550, § 6 e do artigo 551, § 2º, ambos do 

CPC/2015.

Após, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 237 Nr: 195-90.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shacaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, DEFIRO o pedido de nova avaliação do 

bem imóvel informado às fls. 218/verso, e determino que o(a) Oficial(a) de 

Justiça proceda a constatação da propriedade e a nova avaliação, 

levando em consideração, para tanto, o valor de mercado do bem e as 

características da região.

Aportando a nova avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, 

no prazo legal.

Ainda, determino a intimação do executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe este juízo as qualificações dos semoventes, e em 

caso de ter realizado o abatimento dos animais, que o executado substitua 

por outro bem de mesmo valor, a fim de expropriá-lo e satisfazer o crédito.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34507 Nr: 2065-19.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onildo Nunes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:126.504 -OAB/SP

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se o requerido pelo DJE da perícia 

realizada e do parecer técnico apresentado pelo autor, para querendo se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se e conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39991 Nr: 448-53.2011.811.0018

 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: Alecio & Araújo Ltda-ME

 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 - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Vistos, etc.

Trata-se de requerimento de cassação da sentença de fls. 232 ao 

argumento de ausência de juntada da petição de fls. 233 (fls. 235/236).

Da análise dos autos afere-se a ocorrência da preclusão temporal, que 

significa a perda da faculdade de praticar um ato processual por não 

observar o prazo estabelecido em lei ou pelo juiz. Sendo assim, conforme 

dispõe o artigo 278, do CPC, quaisquer vícios ou irregularidades que vir a 

acontecer no trâmite processual, deverão ser alegados na primeira 

oportunidade em que a parte tiver nos autos, sob pena de preclusão.

Assim, considerando que a r. sentença foi disponibilizada em 14/09/2017 e 

o pedido dos autos protocolado em 17/10/2017, não se torna possível sua 

análise, na forma pretendida.

Sendo assim, intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem 

de direito, no prazo legal, sob pena de arquivamento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30096 Nr: 2670-96.2008.811.0018

 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: Isaac Eliel de Oliveira & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A, Silviana Milene 

dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudete Ribeiro de Lima - 
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OAB:12.040, Diego Fernando de Oliveira - OAB:OAB/MT 13.597, 

Flaviana Letícia R. Moreira - OAB:12.891/

12.891, Mário Lúcio Nogueira de Lima Filho - OAB:12.774 oab/PB, 

Wellington Luiz de Campos - OAB:15844-A

 Vistos, etc.

Indefiro o credenciamento de colaboradores para retirar os autos com 

carga (fls. 513/verso), eis que não comprovado pelo peticionante serem 

estagiários devidamente cadastrados na Diretoria desta Comarca, 

conforme determina a CNGC/MT.

Nos termos do artigo 10, do CPC, intime-se o requerido acerca das 

petições e documentos de fls. 414/506 e 507/509, para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para julgamento ou designação de perito contábil.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1906 Nr: 15-89.1987.811.0018

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Aparecido Caprio, Durval Aparecido 

Caprio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 Vistos, etc.

Considerando tratar-se de cumprimento de sentença que visa o 

recebimento de honorários advocatícios, determino que a exequente 

apresente seus dados bancários, eis que M. F. Gestão Pública e 

Empresarial-Ltda não é parte nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70363 Nr: 1436-35.2015.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neemias Belarmino de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 Vistos, etc.

Diante da petição de fl. 43, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL da quantia depositada conforme fl. 38, devendo ser transferido à 

conta bancária de titularidade de Neemias Belarmino de Jesus; Caixa 

Econômica Federal; Agência 3666; Conta Poupança: 00008865-1; OP: 013; 

CPF nº 415.760.551-91.

Em relação aos honorários sucumbenciais depositado conforme fl. 39, 

determino a EXPEDIÇÂO DE ALVARÀ JUDICIAL, devendo ser transferida a 

quantia levantada à conta bancária de titularidade de Gládis Eliana Bess; 

Banco do Brasil; Agência: 2836-3; Conta Corrente: 26.143-2; CPF nº 

242.386.949-53.

Uma vez expedido o alvará, INTIMEM-SE as partes pessoalmente desta 

decisão.

CUMPRA, servindo a presente como Mandado/Ofício, e nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se com as cautelas 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60364 Nr: 2948-24.2013.811.0018

 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): Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchil Tulio - OAB:11.640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.115. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta de cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

129,94 (Cento e vinte nove reais e noventa e quatro centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

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

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72053 Nr: 2270-38.2015.811.0018

 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): Lilda Pereira de França, José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 Initmar a parte autora acerca do retorno dos autos da Procuradoria 

Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59368 Nr: 1887-31.2013.811.0018

 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: Raimundo Fernandes Teixeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade do Recurso de Apelação de fls. 75/80. Nos 

termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito com Vista á 

partre autora para querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 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

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o pagamento de diligência 

do Oficial de Justiça para cumprimento do Mandado de Busca e 

Apreensão expedido, junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56573 Nr: 2773-64.2012.811.0018

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 334 de 578



 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): Gilmar Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o pagamento de diligência 

do Oficial de Justiça, junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000128-39.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1000128-39.2018.8.11.0018 RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. IZAEL COSTA 

ingressou com Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de 

urgência satisfativa e indenização por danos morais em face da UNIMED 

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando a concessão 

do procedimento descrito como FISTULOSCOPIA-VAAFT, ante a negativa 

pela requerida sob a alegação da inexistência do código do procedimento 

e por se tratar de método não autorizado pela requerida. Narra a inicial que 

o autor possui plano de saúde da UNIMED desde agosto de 2016 e ao 

consultar com o Dr. Alex Curi (CRM 3098MT), este solicitou a internação 

através da guia nº 000-000-127-836 com a indicação clínica 26: “paciente 

com tumoração em quadrante lateral direito com drenagem purulenta”, com 

previsão de cirurgia para o dia 28/03/2018, sendo que em aditamento da 

inicial, informou que o procedimento será realizado tão logo seja analisado 

o pleito liminar. Ao final, informa que a requerida não aceitou a solicitação 

do pedido e tão pouco autorizou os procedimentos, motivo pelo qual pugna 

pela concessão de liminar para declarar a nulidade das cláusulas de 

restrição de cobertura do plano de saúde e a autorização do procedimento 

com os materiais indicados e eventuais exames e remédios que forem 

necessários para o procedimento de FISTULOSCOPIA-VAAFT. A inicial 

veio acompanhada dos documentos de fls. 22/47. A inicial foi recebida e 

determinado a remessa ao NAT para emissão do parecer que foi acostado 

às fls. 56. É o relatório. Decido. Não obstante os argumentos aduzidos 

pela parte autora, não restaram comprovados os requisitos pertinentes ao 

deferimento da medida de urgência. Prevê o art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que o Juiz concederá a tutela de urgência quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, considerando os 

documentos que acompanharam a inicial não se comprova a urgência 

pretendida, eis que a Guia de Solicitação de Internação nº 000000127836 

descreveu o caráter da internação como “Eletiva” (fls. 41/42). Outrossim, 

sequer há a negativa da requerida na autorização da cobertura do 

procedimento ou a juntada das cláusulas contratuais do plano firmado pelo 

autor, que, inclusive tem “Cobertura Parcial Temporária”, não havendo 

como sequer analisar a abusividade das cláusulas conforme descrito na 

inicial. Assim, conquanto haja nos autos documentos que demonstram a 

existência da doença alegada, verifico que, por ora, não há perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o procedimento 

indicado não é definido como urgência ou emergência. Não havendo esse 

convencimento, principalmente se a prova trazida deixa fluir a dúvida, a 

incerteza, é recomendável que não seja deferida a concessão da tutela de 

urgência. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR 

REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE 

CIRURGIA BARIÁTRICA - OBESIDADE - DOENÇA PREEXISTENTE - 

VIGÊNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA - 

CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO - RECUSA JUSTIFICADA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL AFASTADO - PRECEDENTES 

DESTA CORTE - RECURSO PROVIDO. A perícia não é o único meio capaz 

de provar a falta de urgência para a cirurgia bariátrica. Logo, é cabível o 

julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação 

probatória não implica em cerceamento de defesa quando essa 

providência não influenciar na resolução da lide. Demonstrada a previsão 

contratual de período de carência de 24 meses para doenças 

preexistentes e o caráter eletivo do tratamento indicado pelo médico 

(gastroplastia para obesidade grau II), a negativa do plano de saúde em 

custear o procedimento está revestida de legalidade, sobretudo quando 

não identificada situação de urgência ou emergência a autorizar a 

aplicação da exceção a que se referem os artigos 12, V, 'c', e 35-C, da Lei 

n. 9.656/98. Inexistindo ato ilícito na negativa por parte do apelante, não 

tem amparo legal sua condenação à indenização por dano moral. (Ap 

145080/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 

15/02/2018) Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. 

Tendo em vista que o feito em análise admite composição, com supedâneo 

no inciso V, do artigo 139 do CPC e na norma ínsita na Resolução 125 do 

CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria, 

designar Sessão de Conciliação/Mediação. 1- Cite-se a parte requerida. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos. 3 - Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. 4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos. 5- Atentem-se as partes ao 

disposto no artigo 334, § 8º, do CPC/2015, os quais saem intimados que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação será aplicada 

multa de 2% (dois por cento), calculado referente ao valor da causa, que 

será revertida em favor do Estado. Após, caso inexitosa a conciliação, 

voltem-me conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JUARA, 3 de abril de 2018 FABRICIO SAVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000116-25.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Número do Processo: 1000116-25.2018.8.11.0018 REQUERENTE: 

MARCELLO TAQUES LEITE REQUERIDO: RAFAELA PACIELLO 

GONCALVES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação declaratória 

de reconhecimento e dissolução de união estável c/c arrolamento de bens, 

partilha, alimentos provisórios, danos morais, proposto por Marcelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 335 de 578



Taques Leite em face de Rafaela Paciello Gonçalves, ambos qualificados 

nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que viveu em união estável 

com a requerida desde o ano de 2009. Pugna pelo reconhecimento e 

dissolução do casal com a partilha de bens, arbitramento de alimentos 

provisórios e danos morais em face da ex companheira. Requereu por fim, 

os benefícios da Justiça Gratuita ou alternativamente pelo pagamento de 

custas ao final. Juntou documentos às f. 18/196. Pois bem. I. Antes de 

receber a presente ação, torna-se necessário uma melhor análise quanto 

à gratuidade da justiça. A declaração de pobreza, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à 

parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento. No caso, não há nos autos qualquer indício de situação de 

hipossuficiência ou comprovação de impossibilidade do autor de arcar 

com as despesas processuais, o que afasta a presunção de pobreza. 

Pelo contrário, parte interessada elenca vários bens adquiridos pelo casal, 

números expressivos em movimentações bancárias, carros, inclusive 

camionete da qual tenta provar ser de sua posse. Outrossim, sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário, sendo imperioso o indeferimento de pedidos de justiça gratuita 

quando o pseudo beneficiário não comprova sua situação de 

hipossuficiência. É relevante consignar que, independentemente da 

comprovação – ainda que mínima – da pobreza do requerente, o que, por 

si só já demandaria a negativa dos benefícios da assistência judiciária, 

não se pode ignorar que a natureza do pleito aqui declinado demonstra, 

por um robusto conjunto indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido 

de alguém que não detém condições financeiras razoáveis, motivo pelo 

qual INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Portanto, conclui-se que 

os valores envolvidos na lide, dão conta de que a parte possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com as referidas custas e taxas, motivo 

pelo qual indefiro sua gratuidade. Do mesmo modo, no que tange ao pedido 

de pagamento ao final do processo, tal pedido também não merece 

acolhimento, pois é vedado pela CNGC, bem como o CPC permite o 

parcelamento das custas iniciais (art. 98, §6º do CPC). II. Do valor da 

Causa Ademais, as ações desta natureza não podem possuir valor 

inestimável, o valor da causa nesses casos deve corresponder à 

vantagem patrimonial, ao proveito econômico que se busca com a 

demanda, inclusive no que concerne aos alimentos pretendidos. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do CPC), emendar a inicial, com a finalidade de 

adequar o valor da causa ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao 

proveito econômico perseguido e a soma de 12 (doze) prestações dos 

alimentos pretendidos a título de pensão, recolhendo em seguida as 

custas e taxas. Transcorrido o prazo para emenda, certifique-se. Após, 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 61278 Nr: 3891-41.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Martins Bezerra, Nilza da Rocha e 

Carmo Dias, Gilmar Rezer, Clebio Geraldo Guimarães Gaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILZA DA ROCHA E CARMO DIAS, Cpf: 

04134028191, Rg: 0218.448-6, Filiação: Arlindo da Rocha e Carmo e Maria 

Rodrigues e Carmo, data de nascimento: 04/11/1946, brasileiro(a), natural 

de S. A. Platina-PR, viuvo(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 30 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 movida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu representante 

institucional, em face de OSCAR MARTINS BEZERRA, NILZA DA ROCHA E 

CARMO DIAS, CLEBIO GERALDO GUIMARÃES GAIA e GILMAR REZER.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido de citação pessoal de 

Clébio Geraldo Guimarães Gala, no endereço descrito na f. 4474.Defiro a 

citação por edital da requerida Nilza da Rocha e Carmo Dias.Indefiro o 

pedido de juntada de documentos de f. 4474, tendo em vista que não se 

tratam de documentos novos que possam ser juntados no curso do 

processo, devendo os apensos serem entregues ao Ministério 

Público.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, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 21 de março de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106949 Nr: 1617-31.2018.811.0018

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado, Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa de Fátima Palma Wilke, Ricardo Wilke, 

Antonio Caetano Simão, Renato Loch

 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:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em juízo de cognição sumária, 

reconheço a pretensão autoral, para CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA 

CAUTELAR INCIDENTAL DE SEQUESTRO, inaudita altera pars, conforme 

requerido na inicial e DETERMINO:a) A indisponibilidade do montante de 

10% do valor auferido pela devedora Cleusa de Fátima Palma Wilke com a 

exploração do manejo na área descrita na inicial, na quantia de R$ 

107.620,80 (cento e sete mil e seiscentos e vinte reais e oitenta 

centavos).b)Intime-se o detentor do crédito e a devedora para depositar 

em juízo o montante indisponibilizado, nas datas de vencimentos dos 

cheques indicados no instrumento particular de cessão de direitos e 

compra e venda de madeira em plano de manejo florestal;c)Intime-se a 

parte autora para corrigir o valor da causa, no prazo de 05 (cinco), 

atribuindo o montante ora discutido, nos termos do artigo 308 do 

CPC.d)Cite-se a parte requerida, para, querendo, responder aos termos da 

presente ação, no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com artigo 306 do 

Novo Código de Processo Civil , sob pena de serem tidos como 

verdadeiros os fatos ora alegados, nos termos do artigo 307 do mesmo 

Código;Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43185 Nr: 297-53.2012.811.0018

 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: Lázaro Mendanha Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:MT/6.735

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 336 de 578



 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38752 Nr: 2777-72.2010.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. P. Soares-ME - EP Agricola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cuida-se de “Ação de Execução por quantia certa contra devedor 

solvente”, movida por E. P. SOARES EPP, em face de L. V. GARCIA 

VEÍCULOS LTDA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro a parte exequente foi intimada para manifestar nos 

autos (f. 80), mantendo-se inerte (f. 63).

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Custas pela parte exequente.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40572 Nr: 1023-61.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaoca Comércio de Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A Defensoria Pública foi nomeada para defender os interesses do 

executado apresentou contestação por negativa geral (fl. 529/530).

 Manifestação da parte exequente às fls. 535/536.

Pois bem. Verifico que assiste razão a parte exequente, eis que o 

processo trata-se de execução por quantia certa, que deveria ser 

atacado por meio de embargos à execução.

 Assim, determino o prosseguimento do feito e, para tanto, intime-se a 

parte exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26700 Nr: 4684-87.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edena Aguirre Seibel, Helio Antonio Seibel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se, derradeiramente, o exequente, por seu patrono Dr. Mauro Paulo 

Galera Mari, para dar prosseguimento no feito, pugnando o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40497 Nr: 949-07.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. G. Veiculos Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Sacchi Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de f. 34.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28292 Nr: 852-12.2008.811.0018

 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: Terezinha Telma Teixeira Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clauzio Barbosa Carvalho - 

OAB:11457/B, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por Terezinha Telma 

Teixeira Mendes em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS, apresentando cálculo de liquidação da sentença, perfazendo o 

montante de R$ 27.051,98 (vinte e sete mil e cinquenta e um reais e 

noventa e oito centavos) – f. 144.

A autarquia, intimada, apresentou “Impugnação à Execução”, 

apresentando seus cálculos às fls. 146/152, perfazendo um montante de 

R$ 15.056,66 (quinze mil e cinquenta e seis reais e sessenta e seis 

centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que não concorda com 

os cálculos apresentados pela autarquia, pois não estão de acordo com o 

critério de correção monetária determinado na sentença e pugna pela 

homologação do valor apresentado (fl. 159/161).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente apresentado os devidos valores conforme 

determinado em sentença, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 

Exequente nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código 

de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71672 Nr: 2067-76.2015.811.0018
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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: Josué Oliveira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

laudo pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68950 Nr: 748-73.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Martins Bezerra, Luciane Borba Azoia 

Bezerra, Orivaldo Nunes Bezerra, Celso Ricardo Borba Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifesste quanto a juntada 

de carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105731 Nr: 1005-93.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Borba Azoia Bezerra, Isac Pintor, 

Antonio Batista da Mota, Cleirton Senhorin, Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves, Joaquim Tolovi Junior, Lourival de Souza Rocha, Meritawara 

Nibetad Baganha, Dilson Pedro Banowski, Flavia Cavichioli da Silva, C. 

Cândido de Souza - EPP, Claudinei Candido de Souza, Maiko Cleomir 

Brustolin, Elizeu do Nascimento Silva, Município de Juara-MT- na pessoa 

do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23216, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Irajá 

Rezende de Lacerda - OAB:MT/11987, LEANDRO FACCHIN ROCHA - 

OAB:22166/O, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 (...) FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e nos exatos termos do art. 17 § 9°, 

da Lei n° 8.429/93, recebo a petição inicial nos termos em que foi 

proposta. Intimem-se os requeridos na pessoa de seus advogados para, 

no prazo legal, contestarem o pedido, advertindo-os que não sendo 

contestada presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial. A 

intimação será na pessoa do advogado, consoante o disposto no 

enunciado 12 da ENFAM/STJ (Na ação civil por improbidade administrativa, 

notificado o réu e apresentadas as manifestações preliminares, com a 

relação processual triangularizada e a realização concreta do 

contraditório constitucionalmente assegurado, recebida a petição inicial 

pelo cumprimento dos requisitos previstos na lei, descabe a expedição de 

novo mandado de citação, sendo suficiente a intimação na pessoa do 

advogado constituído, para fins de contestação. Recomenda-se que a 

advertência de que não será realizada nova citação conste do mandado 

da notificação inicial).Em relação aos requeridos que não apresentaram 

defesa preliminar, deverão ser citados por oficial de justiça.Notifique-se a 

pessoa jurídica de direito público à qual pertence o agente para, querendo, 

ingressar no feito nos termos do § 3°, do art. 17 da lei 

8.429/92.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104181 Nr: 63-61.2018.811.0018

 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: Banco BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 108803 Nr: 2480-84.2018.811.0018

 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: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir Anderson Guiraldi, Andreia Dezotti 

Gomes Guiraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

I - Cite-se a parte requerida, expedindo-se de plano o competente 

mandado (de pagamento, de entrega da coisa ou para a execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, conforme o caso) para que, no prazo 

de 15 dias, cumpra a obrigação devida, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios equivalentes à 5% do valor atribuído à causa (art. 

701 do NCPC).

II - Consigne-se no mandado que, no referido prazo, a parte requerida 

poderá oferecer embargos à ação monitória nos próprios autos, 

independentemente de prévia segurança do juízo, que suspenderão a 

eficácia do mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em executivo (arts. 701 § 2° e 702 § 4º, do NCPC).

 III - No caso de cumprimento tempestivo do mandado, fica a parte 

requerida isenta das custas processuais (art. 701, § 1º do NCPC).

IV - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89109 Nr: 1206-22.2017.811.0018

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. D. Guedes – ME, Suelen Dias Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

complemento de diligencias, conforme informado pelo Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105688 Nr: 976-43.2018.811.0018

 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): Carlos Manoel Cardozo Azoia, Carlos Antonio 

Cardozo Azoia, Eduardo Gomes Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao retorno 

de correspondencia sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105755 Nr: 1025-84.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Nunes Bezerra
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a 

correspondencia devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60557 Nr: 3165-67.2013.811.0018

 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: Silva Vitoriano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Vitoriano Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a Secretária de saúde para agendar nova data para realização 

de perícia, com médico José Nervla Marques.

Indicada a data, intime-se a parte com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64519 Nr: 1844-60.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Leonel de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

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

Silva - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Diante da informação de f. 102, declaro preclusa a produção de prova 

pericial.

Manifestem-se as partes.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61930 Nr: 4558-27.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilsima de Campos Botton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal de GO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Hilde Justino Melo da 

Silva - OAB:8228

 Vistos etc.

Diante do adimplemento da obrigação fixada na sentença, julgo extinta a 

execução nos termos do art. 924, II do CPC.

Ao arquivo.

P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41130 Nr: 1569-19.2011.811.0018

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Ribeiro Rodrigues, Luzinete Clemente Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silviana Milene dos Santos - 

OAB:MT/8805, Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lidio Alves dos Santos 

- OAB:20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 Vistos etc.

Manifestem as partes acerca das provas que desejam produzir, e/ou 

apresentem memoriais escritos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78211 Nr: 1178-88.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubia Mara Oliveira Castro Girão, 1º Ofício de Registro 

de Imóveis e de Títulos e Documentos.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1720 Nr: 269-42.1999.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela A. Oliveira-ME, João Cândido de 

Oliveira, Valcir Antonio Brustolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 DESPACHO

 Manifeste-se a parte exequente quanto a petição de fls. 381.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74952 Nr: 3650-96.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Desenvolvimento Agrícola - COODEAGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sergio de Oliveira Martins, Dilck 

Christina Binde Martins, Silvio Ferreira de Albuquerque Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a 

correspondencia devolvida sem cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38138 Nr: 2173-14.2010.811.0018

 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: RdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS, AGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

DEFIRO a cota ministerial de fls. 74 e, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 09.05.2018 às 15h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23653 Nr: 1666-58.2007.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando Roggenbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ricardo Borba Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 DEFIRO o pleito de fls. 414/415.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21873 Nr: 4323-07.2006.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Miranda de Oliveira, Espolio- Jose 

Carlos Miranda de Oliveira- rep. Rodrigo Silva Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc.

Determino a suspensão do feito, cf. requerido às f. 143/144.

Oficie-se o Registro Civil de Coxim/MS, com cópia do RG de f. 10, 

requisitando informações a respeito de eventual averbação de certidão de 

óbito do requerente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55996 Nr: 2222-84.2012.811.0018

 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: Terezinha Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Útil Com. Rep. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fellipe Gebauer de Negreiro 

- OAB:14583-MT, Luiz Carlos Moreira de Negreiro - OAB:3.530-A/MT

 Vistos etc.

Não conheço dos embargos, diante de seu nítido caráter infringente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21792 Nr: 4172-41.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPT, MDP, LVdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 DECISÃO

Através da petição de f. 167 a parte exequente pleiteia a requisição de 

informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente as três 

ultimas declarações de imposto de renda e RENAJUD, relacionadas a parte 

executada.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de f. 167, e para tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as 03 (três) ultimas declarações 

de imposto de renda do executado, via INFOJUD.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo ao Executado.

Efetue-se buscas no sistema RENAJUD de veículos em nome do 

executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87351 Nr: 423-30.2017.811.0018

 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: Janira Ribeiro dos Santos

 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:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida a pagar a 

requerente Janira Ribeiro dos Santos o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, nos termos do art. 143, da lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês (R$ 954,00), extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. 

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148, do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 
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nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da Súmula 204, do STJ.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre 

as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 1000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 001.819.371-40.Nome da Mãe: 

Laura Ribeiro de Carvalho.Nome do segurado: Janira Ribeiro dos 

Santos.Endereço do segurado: Chácara João Violada, n. 03, adiante do 

Bairro Alvorada, Juara-MT.Benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural.Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00). DIB: 05/07/2016 – 

data do requerimento administrativo ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- 

Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 108736 Nr: 2455-71.2018.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJdOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS propostos por Vinicius Gabriel de 

Oliveira Silva (menor) representado por sua genitora Diomar José de 

Oliveira da Silva, em desfavor de Luiz Aparecido da Silva, todos 

qualificados nos autos.

 A parte autora alega em síntese que o executado é devedor de prestação 

alimentícia arbitrada nos autos código n. 43112 que tramitou na 1ª Vara 

desta Comarca.

Pois bem,

Seguindo o que aduz o art. 531,§2º do CPC, o cumprimento da sentença 

definitiva ou de acordo judicial deve ser promovido nos mesmos autos da 

ação de alimentos, qual seja a 1ª Vara desta Comarca.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DETERMINO a remessa do presente feito 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca, para que dê continuidade ao 

feito, processando e julgando o pedido.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73325 Nr: 2805-64.2015.811.0018

 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: José Carlos Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Américo Abegg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar Patronos das Partes da designação de audiencia na Comarca de 

Sinop para o dia 06.06.2018, 13h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89002 Nr: 1148-19.2017.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Riolando Correa Souto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Domingos, Rosa Moreira Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de complemento de diligencias, conforme informado pelo Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66269 Nr: 3221-66.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Antonio Bertozzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar Paulino, João Carlos Paulino, Fausto 

Vedoveto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar as Partes para que se manifestem quanto ao juntada de mandado 

pelo Oficial de Justiça

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21766 Nr: 4142-06.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Francisca de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deni Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEFIRO o pedido de fls. 110/111.

Oficie-se a Junta Comercial de Mato Grosso – JUCEMAT para enviar todos 

os contratos sociais e alterações da empresa inscrita no CNPJ: 

21.011.575/0001-80 desde a sua constituição.

Com a juntada intime-se o exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 16320 Nr: 1959-96.2005.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristian Rodolfo 

Wackerhagen - OAB:15271/SC

 DESPACHO

DEFIRO o pedido de fls. 351-v.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados nos autos.

No mais, considerando o valor atualizado do débito (f. 359-v), intime-se o 

exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85655 Nr: 5063-13.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Oliveira Costa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Promovo a intimação do advogado do réu para se manifestar acerca do 

endereço do mesmo, o qual não foi encontrado conforme certidão de 

ref:40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 36823 Nr: 989-23.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Sales de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Intimar a defesa do réu por meio dos advogados constituídos para 

apresentarem seus memoriais, no prazo de 5 dias.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA

DIRETORIA DO FORO

 PORTARIA Nº 34/2018

 O Excelentíssimo Senhor Doutor RAUL LARA LEITE, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Juína-MT, no uso de suas atribuições 

legais,

RESOLVE,

 Art. 1º - EXONERAR a servidora Elisandra Lusse do cargo de assessora 

de gabinete I no gabinete do Juiz da 1ª Vara a partir da publicação.

 Art. 2º - NOMEAR a servidora Elisandra Lusse, matrícula 12559, para 

exercer o cargo comissionado de Assessora de Gabinete-II-PDA-CNE-VIII, 

lotada no gabinete do Juiz da 1ª Vara, Dr. Fabio Petengill, a partir da data 

da publicação.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos - Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se e cumpra-se.

Juína, 03 de abril de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136510 Nr: 941-62.2018.811.0025

 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: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO, 

GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 40: "Vistos etc. Intime-se o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, assinar a petição inicial que encontra-se apócrifa, sob pena 

de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. Sanada a referida 

irregularidade, venham-me os autos conclusos para ulterior deliberação."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000625-03.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO OSTWALD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYMUNDO OSTWALD (INVENTARIADO)

LEONOR PRESTES OSTWALD (INVENTARIADO)

 

Intima-se as partes para dizerem sobre as primeiras declarações, de 

acordo com o despacho de Id. 4874431. Franklin J. Alves Bastos Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000758-45.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000758-45.2016.8.11.0025 IMPETRANTE: RENAN 

MARINELLO IMPETRADO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA DESPACHO 

Vistos em correição. Intime-se o impetrante para manifestar se ainda 

possui interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Às providências. Juína/MT, 13 de março de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000085-81.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se a advogada da parte autora para se manifestar 

acerca da Certidão de ID 12520147. JUÍNA, 3 de abril de 2018. 

Atenciosamente, FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105058 Nr: 66-97.2015.811.0025

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGUINALDO PEREIRA MOURAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANI FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, em cumprimento a determinação de fls.23/24, designo 

audiência para o dia 17 de maio de 2018, às 14h00min, às 08:00, devendo 

as partes serem intimadas para o ato. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92604 Nr: 710-11.2013.811.0025

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVR, WR, MRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

LUIZ FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DESPACHO: "Vistos em correição.Estes autos foram correicionados e 

estão em devida ordem. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, retornem os autos ao arquivo. Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 23 de 

março de 2018.RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94478 Nr: 2702-07.2013.811.0025

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDSDA, JBDA

 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, 

LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LUIZ FERNANDO MORAES 

DE MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FERNANDA FERREIRA - 

OAB:15853/0 / MT

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, em cumprimento a determinação de fls. 91, designo 

audiência de Conciliação , Inatrução e Julgamento para o dia 22 de maio de 

2018, às 14h00min, às 08:00, devendo as partes serem intimadas para o 

ato. Nada mais.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132375 Nr: 4064-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSANA BORGES DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ERICO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSANA BORGES DAS NEVES, Cpf: 

03812681102, Rg: 2156395-0, Filiação: Geanete Aparecida de Oliveira 

Souza e Rosalvo Borges das Neves, data de nascimento: 01/01/1987, 

brasileiro(a), natural de Guairaça-PR, solteiro(a), do lar e atualmente em 

local incerto e não sabido ANGELO ERICO PIMENTEL, Filiação: Elidia 

Castilho Pimentel, brasileiro(a), separado(a) judicialmente. 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,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e apresentou contestação.É 

o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor 

universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um 

assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou 

eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes 

sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 
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protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Destarte, tendo em vista que a cautelar é regida pela cognição 

sumaria, bastando analisar se há riscos para apontada vítima (periculum), 

os elementos de prova até existentes dão conta de que a vítima corre 

risco, recomendando a aplicação das medidas deferidas em sede de 

liminar, não havendo prejuízo ao demandado, uma vez que é da essência 

da cautelar o trânsito em julgado meramente formal. Eventualmente se o 

demandado for absolvido ou haver extinção de sua punibilidade, cessa a 

medida cautelar.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.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, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 02 de abril de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101856 Nr: 2813-54.2014.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELISABETE NERIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI DOS REIS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISABETE NERIS DA SILVA, Cpf: 

71185305149, Rg: 2088208, Filiação: Jose Neris da Silva e Maria de Fatima 

da Silva, data de nascimento: 11/09/1979, brasileiro(a), natural de Xique 

Xique-BA, casado(a), comerciante, Telefone 9967-7790. 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, comungando com o entendimento do 

“Parquet”, REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento 

no art. 485, VI, do NCPC.SEM custas e honorários.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE.P.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 02 de abril de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135280 Nr: 5984-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VALOIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Ante o exposto, com fundamento no art. 414 do CPP, IMPRONUNCIO o 

acusado do delito previsto art. 146, § 1º, do CP, e com base no art. 413 do 

CPP PRONUNCIO o réu RENE VALOIS ARAUJO, qualificado nos autos, 

como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, c/c as disposições e 

gravames da Lei n. 8.072/1990 (1º fato, vítima Ademir); art. 121, § 2º, 

incisos I e VI, § 2º-A, I, c/c § 7º, inciso III, c/c art. 14, II, ambos do CP, com 

aplicabilidade das Leis n. 11.340/2006 e n. 8.072/1990 (2º fato, vítima 

Luciene); arts. 147 e 129, § 9º, todos do CP, com aplicabilidade da Lei n. 

11.340/2006 (4º e 5º fatos, vítima Adeane) e art. 12, da Lei n. 10.826/03 

(6º fato), para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, 

oportunidade em que JULGO PARCIALMENTE ADMISSÍVEL o 

prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal. 

Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da 

pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando seus limites 

(art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de julgamento decidir 

sobre a procedência ou não dessa acusação.7. DA FASE DO ART. 422 

DO CPPPreclusa esta decisão, considerando que este juízo continuará 

competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, 

DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, CONCLUSOS imediatamente 

para designação do júri.8. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA Considerando que não houve alteração do cenário fático, 

MANTENHO a prisão preventiva do acusado pelas razões já constantes 

na decisão que decretou a prisão preventiva em 12.12.2017, bem como 

que a manteve às fl. 154-156 nos autos n. 135056, as quais faço 

referência “per relationen”, por ausência de fato novo, técnica de 

fundamentação absolutamente aceita pelo STF, isso porque o decreto 

prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.INTIMEM-SE 

as partes.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136734 Nr: 1073-22.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de fl. 50.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132375 Nr: 4064-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSANA BORGES DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ERICO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 Certifico que afixei no átrio do Fórum, em local próprio, o Edital de 

INTIMAÇÃO, como de costume.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127581 Nr: 978-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ISSAC BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO ISSAC BORGES, Filiação: 

Lázaro Carlos Rosa e Maria de Fátima Borges Rosa, data de nascimento: 

22/01/1989, brasileiro(a), natural de Juina-MT, solteiro(a), estudante, 

Telefone 566-4369. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE RÉ MARCELO ISSAC BORGES que foi 

designado o dia 17/07/2018, às 09h00min, para realização de Julgamento 

(Tribunal do Júri), bem como para que compareça no Salão do Tribunal do 

Juri desta Comarca de Juína-MT na referida data.

Despacho/Decisão: Vistos,Considerando o teor da Portaria n. 

678/2017-PRES que estabelece o calendário forense para o exercício de 

2018, a qual suspende o expediente forense no âmbito da Justiça Estadual 

de Mato Grosso, nos dias 28 e 29 de março (ponto facultativo) e dia 30 de 

março (feriado nacional) de 2018, REDESIGNO o dia 17/07/2018, às 

09h00min, para realização de Julgamento (Tribunal do Júri). 

INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.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, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 03 de abril de 2018

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118251 Nr: 382-76.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito ministerial de f. 103. Para tanto, DESIGNO audiência para o 

dia 02/05/2018, às 15h00min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118251 Nr: 382-76.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito ministerial de f. 103. Para tanto, DESIGNO audiência para o 

dia 02/05/2018, às 15h00min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128800 Nr: 1789-83.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS 

PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA 

DEFESA, POR SE TRATAR DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90337 Nr: 4655-40.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON SERPA GIL, LUIZ FERNANDO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA 

- OAB:12.746/MT

 Intimação do advogado do réu, Luiz Fernando Dias, para que no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste acerca da certidão negativa da CP de fl. 124, 

referente a inquirição da testemunha, Darci Bernardinho de Freitas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110262 Nr: 2686-82.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSO SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu JOÃO EDUARDO DE SOUZA nas penas 

do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 

11.340/06. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código 

Penal, passo à individualização da pena:Pena: detenção, de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos. 1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu 

praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, 

nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo 

penal;2)Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;3)Conduta 

Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.4)Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico 

relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: são inerentes ao 

tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 8)Comportamento da vítima: 

inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a 

pena-base em 3 (três) meses de detenção.2ª FASEInexistem 

circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª FASEInexistem causas de 

aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 03 

(três) meses de detenção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a Vossa Senhoria na qualidade de 

Reclamante do trânsito em Julgado da sentença retro, para em 05(cinco) 

dias requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010035-39.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO RODRIGUES MARTINS SERAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MOACIR BONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente do despacho de ID10835612 para, em 05(dias), apresentar a 

localização do veículo penhorado.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 001/2018 - SELEÇÃO PARA RECRUTAMENTO DOS 

INTERESSADOS NO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE AGENTE COMUNITÁRIO 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA (JUSTIÇA COMUNITÁRIA) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO.

* O Edital n° 001/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235123 Nr: 229-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krindges Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Tapajós Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Longo - OAB:25652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial em demérito do requerido, no valor de R$ 11.253,15 (onze mil 

duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação para a presente ação, com fulcro no dispositivo legal 

supra mencionado.Após o decurso do prazo recursal, CITE-SE e 

INTIME-SE o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento sob pena de incidência de multa, conforme o artigo 523, além 

de honorários advocatícios, que ora FIXO em 10% da dívida atualizada, na 

forma do artigo 85, § 8º, do NCPC.Após, se transcorrer “in albis” o prazo, 

INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão 

dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a multa, bem como 

para pugnar o que de direito. Cumprida essa diligência, 

C O N C L U S O S . C U M P R A - S E  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 8 de janeiro de 2017.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255088 Nr: 5631-16.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Palermo Oliveira

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O

 (...)DECLARO O FEITO SANEADO, remetendo-o a fase instrutória.O ponto 

controvertido da lide é a comprovação do nexo causal do dano decorrente 

de acidente de trânsito e o grau de invalidez.As partes protestaram 

genericamente por provas e assim, considerando a natureza do seu 

objeto, entendo por bem deferir a perícia médica, a prova documental e a 

prova testemunhal, devendo a Secretaria observar, independentemente de 

despacho, o que dispõe os arts. 436 e 437 do Novo Código de Processo 

Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo prazo de 

quinze dias. Em face da perícia requerida, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.Deverá a Secretaria desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil.Arbitro honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte 

requerida, de imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor em conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por 

cento), na entrega do laudo pericial.Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE.Superado o prazo ventilado, certifique-se e à 

conclusão mediante triagem, para análise da necessidade de designação 

de audiência de instrução e julgamento.Expeça-se o necessário. (...)l

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257778 Nr: 830-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Henrique Ferreira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.27 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50.00 

(cinquenta 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 Busca/Aprensão-citação devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242756 Nr: 4240-60.2016.811.0011

 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: Cleonice Izabel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinei Jose da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mirassol 

D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 Considerando-se a convocação desta Magistrada e de sua assessoria 

para participarem do treinamento para implantação do PJe – Processo 

Judicial Eletrônico nesta Comarca que ocorrerá nos dias 05 e 06 de abril 

do corrente ano no e. Tribunal de Justiça deste Estado, bem como a 
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necessidade de deslocamento para Comarca de Cuiabá, redesigno a 

solenidade para o dia 17 de maio de 2018, às 15h30min.

Consigno ainda que os prazos processuais estarão suspensos, conforme 

estabelece a Portaria nº 023/2018-CA em anexo.

 Expeça-se o necessário para a profícua realização da oralidade.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235123 Nr: 229-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krindges Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Tapajós Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Longo - OAB:25652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora da R. Decisão de fls. 48/48v, a qual 

encontra-se disponivel no site do TJMT, bem como 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 citação e demais atos, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80633 Nr: 2323-50.2009.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disalim Distribuidora de Alimentos Ltda, Celso 

Luiz Antunes, Aldo Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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: 15 DIAS

AUTOS N.º 2323-50.2009.811.0011

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual

PARTE REQUERIDA: Disalim Distribuidora de Alimentos Ltda e Celso Luiz 

Antunes e Aldo Ferreira dos Santos

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Disalim Distribuidora de Alimentos Ltda, 

CNPJ: 73428070000119, brasileiro(a), Endereço: Av. Almirante 

Tamandaré, S/n, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT , na pessoa 

de seu representante legal

Executados(as): Celso Luiz Antunes, Cpf: 35277467149 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Av. Almirante Tamandaré, S/n, Bairro: Centro, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

 Executados(as): Aldo Ferreira dos Santos Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Av. Almirante Tamandaré, S/n, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/08/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 5.734.002,01

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, bem como para apresentação no prazo de 15 (quinze) 

dias das contrarrazões do recurso interposto pela parte exequente.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública estadual em desfavor de Manoel Aparecido da Silva - ME, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 

19.999.891,95 (dezenove milhões novecentos e noventa e nove mil, 

oitocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos).A inicial foi 

recebida no dia 19/09/2009 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.Deixo de condenar o sucumbente ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista a 

isenção legal conferida ao requerido pela Lei Estadual nº 

7.603/2001.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, 

14 de novembro de 2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

DESPACHO: Interpostos recursos de apelação, intime-se a parte apelada 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas 

contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo 

1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do 

CPC), intimem-se os apelantes para manifestação/contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  c o m  a s  n o s s a s 

homenagens.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste/MT 14 de março de 

2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Eu, Odete Pereira da Cunha, Técnico Judiciária,, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de abril de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 156530 Nr: 1186-28.2012.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 Na toada da cota ministerial de fls. 317, determino a intimação do 

requerido para que apresente endereço atualizado da testemunha 

arrolada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Com apresentação de endereço, determino que se expeça a respectiva 

missiva para oitiva da testemunha.

Realizada a oitiva, às partes para apresentação de alegações finais.

Transcorrendo o prazo in albis para apresentação de endereço, 

volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25678 Nr: 221-26.2007.811.0011

 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: Marcos Eller da Silva, Marcus Antonio Tolló Eller da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Federação do Estado de Mato Grosso 

- Cooperativa de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Oliveira 

Paes - OAB:1887/MT, Izabel Cristina Caressato Gattass - OAB:9700

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente por meio de seus (ua) 

advogados (a), para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 7.993.82 (sete mil 

novecentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos) a que foram 

condenados nos termos de r sentença. Este Valor deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 4.148,90 

(quatro mil cento e quarenta e oito reais e noventa centavos) e valor da 

Taxa Judiciária, qual seja R$ 3.844,92 (três mil oitocentos e quarenta e 

quatro Reais e noventa e dois centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link ”EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes ). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236611 Nr: 1044-82.2016.811.0011

 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: Maria Moreira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT, Simone Jassek Drumond - OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida por meio de seus (ua) 

advogados (a), 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 foram condenados nos 

termos de r sentença. Este Valor deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos) e valor da Taxa Judiciária, qual seja 

R$ 129,94 (cento e vinte e nove Reais e noventa e quatro centavos). Fica 

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

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes ). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229096 Nr: 1318-80.2015.811.0011

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gledson Antero de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 89/91, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Destarte, diante das informações 

contidas no relatório psicossocial e em atenção ao princípio da proteção 

integral e do bem estar da menor, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido 

na inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil para MANTER a guarda da menor com a genitora VANESSA 

RODRIGUES DE SOUZA e FIXAR o direito visitas do genitor GLEDSON 

ANTERO DE SOUZA com relação à filha menor GLEYCIANE SOUZA 

ANTERO, em finais de semana alternados, ou seja, quinzenal, podendo a 

menor pernoitar na casa do genitor, devendo buscá-la aos sábados, às 

8h00min e leva-la de volta à casa da mãe no domingo, às 18h00min. 

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais. 

No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil. Ciência ao MPE. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257781 Nr: 831-08.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Gomes - 

OAB:5835-A, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

da parte requerida, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258225 Nr: 1023-38.2018.811.0011

 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: Jean Carlos dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 58, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o 

douto causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em 

nome do autor. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258220 Nr: 1020-83.2018.811.0011

 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: Rosangela Pilar Diogo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 70, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o 

douto causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em 

nome do autor. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 
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requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258218 Nr: 1018-16.2018.811.0011

 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: José Ventura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 59, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o 

douto causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em 

nome do autor. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257758 Nr: 825-98.2018.811.0011

 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: José Antonio da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirtes Gisella Biancchi Belle 

Turdera - OAB:9.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 24, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o 

douto causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em 

nome do autor. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257198 Nr: 570-43.2018.811.0011

 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: Agostinho Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 23/24, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus.

Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210745 Nr: 2141-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Mirassol D´Oeste - MT, Elias Mendes Leal 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral e Maternidade Mirassol D´Oeste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, IURI SEROR 

CUIABANO - OAB:10838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 373, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Redesigno a data da perícia 

técnica para o dia 26/04/2018, às 09h00, local: Rua Presidente Tancredo 

Neves, n.º 3563, esquina com a Rua Nilma Pereira Leite, Prédio do Hospital 

Geral e Maternidade Mirassol, nesta cidade e Comarca. Ao perito, será 

concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a entrega do laudo, de cujo teor 

as partes deverão ser IMEDIATAMENTE intimadas para que avaliem a 

possibilidade de oferecimento de proposta de acordo em audiência de 

conciliação, a qual fica, desde já, redesignada para 16/05/2018, às 14h00. 

Afiança-se que os autos deverão ser retirados da Secretaria a qualquer 

título apenas por carga rápida, devido ao exíguo prazo entre um ato 

processual e outro. Intimem-se a parte requerente, assim como as 

pessoas elencadas na decisão de fl. 343 nos moldes ali preconizados, à 

exceção da parte requerida, cujo procurador deverá ser intimado via 

mandado, com o escopo de imprimir celeridade ao feito."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250691 Nr: 3375-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto City Ltda, Pereira da Silva & Ferreira da Silva 

Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, 

Fernando Freitas Fernandes - OAB:19.171, Helder Guimarães 

Mariano - OAB:18.941, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3.056, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 AUTOS N.º 3375-03.2017.811.0011- código 250691

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Posto City Ltda e Pereira da Silva & Ferreira da Silva 

Ltda-ME

PARTE RÉQUERIDA: Universidade de Credores

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: UNIVERSIDADE DE CREDORES

FINALIDADE: CONVOCAR os credores das recuperandas Posto City Ltda 

e Pereira da Silva & Ferreira da Silva Ltda-ME, para comparecerem a 

assembleia-geral de credores, visando a deliberação a respeito do plano 

de recuperação judicial, que deverá se realizar em 27/04/2018, em 

primeira convocação, e em 04/05/2018, às 14h00min, em segunda 

convocação, no Centro de Diretores Lojistas – CDL, sito na Rua Maria dos 

Anjos Braga, n.º 279, Centro, Mirassol d’Oeste, MT.

 DECISÃO/DESPACHO: Cód. 250691.Trata-se de recuperação judicial cuja 

data das assembleias foi apresentada pelas recuperandas e atestada pelo 

administrador judicial. Às fls. 1256, as recuperandas indicaram data para a 
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realização da assembleia-geral de credores, qual seja, 20/04/2018, tendo 

o Administrador Judicial pugnado pela realização da assembleia-geral de 

credores com a primeira convocação para 27/04/2018, às 14h00 e, em 

segunda convocação para o dia 04/05/2018, às 14h00, no Centro de 

Diretores Lojistas – CDL. Assim, convoco a assembleia-geral de credores 

para a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial, que deverá 

se realizar em 27/04/2018, em primeira convocação, e em 04/05/2018, às 

14h00min, em segunda convocação, no Centro de Diretores Lojistas – 

CDL, sito na Rua Maria dos Anjos Braga, n.º 279, Centro, Mirassol d’Oeste, 

MT. Expeça-se edital, com urgência, para conhecimento dos credores e 

terceiros interessados, nos termos do art. 36 da LRF, contendo a 

advertência de que os credores deverão observar os preceitos do § 4º do 

art. 37 da LRF. Ato contínuo, intimem-se as recuperandas para 

providenciarem a publicação do edital na imprensa oficial (art. 191 LRF) e 

comprovar sua circulação nos autos, atendo-se ao prazo de antecedência 

mínima de 15 dias exigido pelo art. 36, caput, da LRF. Deverá, a Secretaria, 

disponibilizar o expediente no Diário da Justiça eletrônico, para maior 

alcance e publicidade dos atos. Saliento que as publicações deverão ser 

feitas no Diário Oficial do Estado (IOMAT) e DJE a fim de dar publicidade ao 

ato. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 2 de Abril de 2018.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kátia Fernanda 

Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 2 de abril de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237875 Nr: 1699-54.2016.811.0011

 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: Stephania Eunilia Botelho de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde, 

Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Castilho Rocha - OAB:RO / 

2.617, Tayse Fernanda Botelho de Carvalho - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do débito principal, 

que deverá recair sobre dinheiro nas contas do Estado de Mato Grosso 

até o valor total de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), valor este 

suficiente para adquirir o medicamento pelo prazo de 01 (um) 

mês.Oficie-se à empresa Ágile Medicamentos, informando a respeito da 

penhora dos valores necessários ao custeio do procedimento, conforme 

orçamento anexado à fl. 195, bem como que o dinheiro somente será 

transferido para conta bancária de sua titularidade após a realização do 

procedimento e apresentação nos autos da respectiva nota 

fiscal.Observe-se ainda a necessidade de que nas notas fiscais deve 

constar, na forma do artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 2212/2014 as 

seguintes informações complementares: local de entrega, número do 

processo, nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em cumprimento ao 

mando judicial expedido pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública”. O 

protocolo da nota deve ainda vir acompanhado do comprovante de 

entrega assinado pela parte autora ou seu representante. Além da 

necessidade de fornecer uma cópia da nota fiscal à parte autora, que 

deverá anexá-la ao processo no prazo de até 10 (dez) dias, contados da 

entrega do medicamento.Em cumprimento ao art. 10, § 4º do Provimento 

n.º 02/2015/CGJ-MT, após a apresentação da nota fiscal, intime-se o ente 

público para que se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias, no prazo de 10 

(dez) dias. E ainda, comuniquem-se as Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT 

(Secretaria de Controle Externo de Auditorias Especiais) acerca da 

documentação comprobatória dos gastos.Intimem-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 26 de março de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011151-25.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO FERRARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

 

Considerando que transcorreu o prazo da suspensão, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Mirassol D'Oeste-MT, 03 de Abril de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250757 Nr: 3405-38.2017.811.0011

 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: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Ferreira Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353

 PROCESSO/CÓD. Nº 250757

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, titular da 3ª Vara da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, hodiernamente, encontra-se também respondendo 

pelo Juizado Especial da mesma Comarca, por força de substituição legal, 

há a necessidade de readequação de pauta para fins de eficiência do 

serviço prestado em ambas unidade jurisdicionais, pelo que redesigno a 

audiência outrora aprazada para o dia 24/05/2018, às 17h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem na data previamente 

agenda.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241664 Nr: 3727-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 24/04/2018, às 14h50min.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON HORTENCIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DECISÃO Processo: 1000393-31.2018.8.11.0086; Valor causa: R$ 

66.412,39; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SICREDI 

CENTRO NORTE Parte Ré: REQUERIDO: JADERSON HORTENCIO DA SILVA 

Vistos em correição, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde 

de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em desfavor de Jardenson 

Hortêncio da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte 

Autora aduz, em síntese, que convencionou junto a parte Requerida 

Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária do bem com 

as seguintes características: MARCA: Toyota, TIPO: Hilux CD 4X4 3.0 

SRV, COR: Prata, ANO: 2012/2013, PLACA: OBG1750, CHASSI: 

8AJFY29G7D8516005 e RENAVAM: 00492277087. A parte Requerente 

alega que a parte Requerida tornou-se inadimplente com as obrigações 

assumidas, pelo que fora constituída em mora por meio de notificação. 

Requereu a concessão de medida liminar que determine a busca e 

apreensão do bem indicado. É o breve relatório. Decido. Pois bem. A 

concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato 

de financiamento para aquisição de bens pressupõe a prévia constituição 

em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante notificação 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, do art. 2º, do 

Decreto-lei nº 911/69. Após a análise da inicial e da prova convergida aos 

autos, reputo presentes os requisitos legais para a concessão da medida 

liminar pretendida pelo Requerente, eis que demonstrou o vínculo jurídico 

que une as partes (id. n. 12342465), bem como se desincumbiu do ônus 

de comprovar a mora da parte Requerida (id. n. 12342514). Posto isso, 

com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino 

a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a pessoa indicada 

nos autos. Deve-se primeiramente intimar a parte Requerente, para que, 

recolha a diligência de citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato contínuo, cite-se a parte 

Requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar, bem como para, em 05 (cinco) dias, 

igualmente contados da execução da liminar, exercer a faculdade contida 

no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 

10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as advertências 

legais (CPC, art. 285 e 319). O cumprimento da diligência realizar-se-á na 

forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cinco dias após 

executada a liminar sem que tenha havido a purgação da mora 

(certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida. Outrossim, não se revelando 

frutífera a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a 

inserção de restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema 

Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação 

dada pela Lei n° 13.043/2014. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. NOVA MUTUM, 3 de abril de 2018. CASSIO 

LEITE DE BARROS NETTO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90333 Nr: 155-97.2016.811.0086

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 Vistos em correição, etc.

Ante a manifestação de fls. 50/51, ACOLHO o parecer ministerial de fls. 

52, de modo que determino a realização de novo Estudo Psicossocial pela 

Equipe Multidisciplinar desta comarca, no prazo de 15 (quinze) dias, na 

residência de ambas as partes, devendo as “experts” guardarem 

observância e consideração quantos fatores sociais, financeiros, 

ambientais e pessoais vivenciados por estes e pela infante atualmente.

De mais a mais, por entender que o julgamento da matéria discutida nos 

autos necessita de maior elucidação dos fatos, visando assegurar os 

interesses da menor, determino a realização de audiência, mormente para 

realizar a oitiva da infante.

 Para tanto, designo audiência para o dia 10 de maio de 2018, às 16h30min 

(horário oficial de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, ressaltando que aquele dentre os genitores que 

estiver com a criança no dia da solenidade deverá acompanha-la ao 

comparecer ao ato.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110002 Nr: 5938-36.2017.811.0086

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:MT 23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113334 Nr: 444-59.2018.811.0086

 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: Loiane Zanche da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Bassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

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

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99021 Nr: 5734-26.2016.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Viagens e Turismo Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiburcio Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagoberto Mariano Bernardi - 

OAB:4864B-MT, Josemar Carmerino dos Santos - OAB:MT 7.072, 

Juliano Higino da Silva Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Junior - 

OAB: MT 2.615, Luciana Palmieri Ferreira Corrêa da Costa - 

OAB:8064/MT, Rogerio Rodrigues Guilherme - OAB:MT 6.763

 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 para renovação do mandado (vide 

certidão de fls. 66), no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 
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guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43281 Nr: 2666-15.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Antonio Niedermeier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Schimitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliziane Koch - OAB:MT 6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-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 exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da petição de fls. 100, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94265 Nr: 2585-22.2016.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Monica Bellorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT - Sicredi 

Ouro Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT 19.077-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte embargante para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109017 Nr: 5483-71.2017.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pecoraro - 

OAB:OAB/SP 196.651, Marcelo Lopes - OAB:SP 160.896-A, Pedro 

Pacífico - OAB:OAB/SP 389.737, Rodrigo Cogo - OAB:SP 164.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 35, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89177 Nr: 4496-06.2015.811.0086

 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 Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Pereira dos Santos, Altair Antonio Colvero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOB HUDSON DA SILVA LIMA - 

OAB:20.476, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, 

Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Procurador(a) do 

Municipio de Nova Mutum - OAB:, Sônia de Fátima da Silva - 

OAB:18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilçon de Almeida 

Gilarde - OAB:MT 7.440, Cyntia da S. Lima Gilarde - OAB:20.996, 

Karen Rubin - OAB:10.803

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS

PRAZO 10 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS INTERESSADOS PARA OS FINS 

PREVISTOS NO ART. 34 DO DEC. LEI 3365/41 DO BEM A SER 

EXPROPRIADO ABAIXO DESCRITO.

Resumo da Inicial: Consta da inicial que através do Decreto 104/2015 o 

Município Expropriante declarou de utilidade pública, para fins de 

desapropriação com objetivo de realizar o prolongamento da Avenida São 

Paulo, PARTE DA ÁREA descrita na Matrícula 15.358, registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum, pertencente aos 

Requeridos. O imóvel a ser desapropriado possui a seguinte localização, 

características, limites e confrontações: "I móvel situado na Avenida 

Perimetral das Samambaias, n. o 3456, Bairro Industrial Sul, 

nesteMunicípio. Terreno Urbano setor residencial/comerciale industrial, 

com construção medindo 383,19 m2(trezentos e oitenta e três vírgula 

dezenove metrosquadrados) e atualização de 59,52 m2 (cinquenta e 

novevírgula cinquenta e dois metros quadrados) totalizando442,71 

(quatrocentos e quarenta e dois vírgula setenta eum metros quadrados) 

em documentação sobre projeto e 448,71 (quatrocentos e quarenta e oito 

vírgula setenta eum metros quadrados) localizado na Perimetral das 

Samambaias esquina estrada P5, Lote 201, Loteamento Industrial Sul, 

terreno medindo 1.080,37 1112 (hum mil e oitenta vírgula trinta e sete 

metros quadrados), sendode Frente 22,53 (vinte e dois vírgula cinquenta e 

três)metros, Fundos 20,24 (vinte vírgula vinte e quatro) metros, Lado 

Direito 51,33 (cinquenta e um vírgulatrinta e três) metros e Lado Esquerdo 

49,71 (quarenta e nove vírgula setenta e um) metros, com número de 

matricula 15.358 registrado no Cartório do 1º Ofício deste município."A 

justificativa para a desapropriação é o prolongamento da Avenida São 

Paulo, visando oferecer, não só aos moradores daquela região, mas 

também a todos os munícipes, o melhoramento viário necessário para o 

desenvolvimento urbano, uma vez que com o prolongamento da referida 

avenida, o trânsito irá fruir com mais rapidez, qualidade e segurança, 

propiciando também o fortalecimento da economia daquela região, tendo 

em vista que será garantida a acessibilidadede maior circulação de 

pessoas e mercadorias naquele local. Ademais, verifica-se pelo mapa e 

fotografias que o imóvel está obstruindo a realização da avenida.o 

Expropriante, apesar de seus esforços, não pode adquirir amigavelmente 

o domínio do imóvel, cuja utilidade pública, declarada no Decreto, se 

evidencia por sua finalidade.

Despacho/Decisão: “(...) Após, defiro a publicação de editais com o prazo 

de 10 dias, para conhecimento de terceiros. Saem os presentes intimados. 

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, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 02 de abril 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.: 89891 Nr: 4938-69.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Brito de Moraes, Gilson Borges dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT 11876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto "online" por meio do sistema Bacenjud (fls. 

86/87), uma vez que este somente é possível se demonstrado pelo 

exequente que esgotou todos os meios de localização das executadas, o 

que não restou configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:
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"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da executada ou comprovar por meio de juntada 

de documentos nos autos que tentou localizar o endereço, sob pena de 

extinção.

Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70307 Nr: 2849-78.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B, Nagib Kruger - OAB:4419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97688 Nr: 4880-32.2016.811.0086

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni, Sandro Lanzarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Considerando que a correspondência expedida para citação da requerida 

retornou sem a entrega, conforme envelope de fls. 71, DEFIRO o pedido de 

fls. 74.Assim, expeça-se carta precatória à Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT para tentativa de citação dos sócios da requerida no endereço 

indicado às fls. 13.Quanto ao requerimento para averbação premonitória 

da existência desta ação, DEFIRO o pedido formulado pelos requerentes, 

para expedição de certidão comprobatória do ajuizamento do cumprimento 

de sentença em apenso, sob o n°. 1176-21.2010.811.0086, código 45755, 

nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade.Intimem-se os requerentes para 

comprovarem nos autos os requisitos do artigo 828, §§ 1°, 2° e 3°, do 

CPC.Todavia, quanto ao requerimento para realização de penhora online 

nas contas bancárias dos sócios da requerida, INDEFIRO-O, pois até o 

momento os sócios não foram citados, tampouco a personalidade jurídica 

da empresa demanda foi desconsiderada.Aguarde-se o retorno da 

missiva a ser expedida.Sendo infrutífero o cumprimento da diligência, 

intimem-se os requerentes para informarem novo endereço da demandada 

e seus sócios, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 218, § 3°, do 

CPC.Sendo os sócios devidamente citados, decorrido o prazo sem 

qualquer manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45738 Nr: 1164-07.2010.811.0086

 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: Ecko Elso Ewald Helmut Schwabe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 INDEFIRO o requerimento da parte exequente às fls. 171/172, mormente 

pelo fato de que o citado dispositivo legal nada menciona sobre a 

preclusão da prova pericial determinada pelo juízo em caso de ausência 

de manifestação da parte contrária.Sendo assim, imprescindível a 

nomeação de perito para a realização da perícia judicial, a fim de aferir se 

os valores apontados pelo parecer contábil trazido pelo exequente estão 

corretos.Para a confecção do laudo, nomeio a empresa FORENSE LAB, 

podendo ser localizada no endereço situado à Av. Leonides de Carvalho 

n°. 111, unidade 502, Edifício Solar Monet, Bairro Miguel Sutil, CEP: 

78048-341, em Cuiabá/MT, telefone 065 98112-2338, a qual deverá ser 

intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, formular proposta de 

honorários, em observância ao artigo 465, § 2º, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do 

Código de Processo Civil.Com a proposta de honorários, intimem-se as 

partes requerente e requerida para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

se manifestarem acerca desta e, havendo concordância, para que 

depositem a verba honorária em sua integralidade, visto que a pericia 

deverá ser rateada, considerando que a prova pericial foi requerida por 

ambas as partes, nos termos do artigo 95 do Novo Código de Processo 

Civil.Havendo requerimento do perito, fica desde logo deferida à liberação 

de 50% da verba honorária para realização dos trabalhos, com o restante 

condicionado à homologação do laudo. Os trabalhos deverão se iniciar no 

prazo de até 10 (dez) dias após a liberação da 1ª parte dos honorários, ou 

da intimação pela Gestora Judiciária, em caso de não ser requerido aquele 

adiantamento. O laudo deverá ser juntado aos autos em 15 (quinze) dias, 

a contar do início dos trabalhos.Com a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias e venham 

conclusos para deliberação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 2663-50.2015.811.0086

 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): Cipriano Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal do I N S 

S - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Parreira Duarte 

Neto - OAB:, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:SP 86.374, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:MT 9.935-A, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:11279-B/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos para não 

reconhecer o excesso de execução apontado pelo INSS e determinar que 

se prossiga na execução pelo valor constante no cálculo da Contadoria 

Judicial às fls. 18.Sucumbente o embargante, condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a diferença apurada, nos 

termos do artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC.Certifique-se o trânsito em julgado 

e prossiga-se nos autos principais, nos termos do artigo 535, §3º, do 

CPC/15.Traslade-se cópias desta sentença aos autos principais, sob o 

código 47493.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47493 Nr: 2917-96.2010.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cipriano Rodrigues de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:SP 86.374, Odair Donizete Ribeiro - OAB:MT 9.935-A, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:11279-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, consigno que na presente oportunidade, os embargos à 

execução foram julgados improcedentes.

Portanto, não havendo recurso em face da decisão, certifique-se o 
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trânsito em julgado da sentença dos embargos, remetendo-se os autos ao 

arquivo.

Em seguida, intime-se a parte exequente para requerer o prosseguimento 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 218, § 3°, 

do CPC, sob pena de extinção, além de trazer aos autos o demonstrativo 

atualizado do valor do débito.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43321 Nr: 2706-94.2009.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJdL(M, PMdL(, ANdL, DMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJdL

 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 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PIRAGIBES JOSÉ DE LIMA, Filiação: 

Alcindo de Lima e Ana Maria de Oliveira, brasileiro(a), divorciado(a), 

borracheiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.050,06 (Um mil e cinquenta reais e seis 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de inscrição do nome do devedor na dívida ativa, 

bem como nos órgãos de proteção de crédito, sem prejuízo das anotações 

no Cartório Distribuidor.

 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, 03 de abril de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43321 Nr: 2706-94.2009.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJdL(M, PMdL(, ANdL, DMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJdL

 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 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PIRAGIBES JOSÉ DE LIMA, Filiação: 

Alcindo de Lima e Ana Maria de Oliveira, brasileiro(a), divorciado(a), 

borracheiro. 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: DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades 

legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 794, I, do 

CPC.Custas pela parte executada.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Com o trânsito em julgado, pagas as custas ou adotadas as 

providências pertinentes, arquive-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, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 03 de abril 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.: 87686 Nr: 3537-35.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schuster & Santos Ltda. - Me (M S 

Transportes)

 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:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da intimação de fls. 71, e a parte 

autora não providenciou o recolhimento da diligência. Nos termos da 

legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena de 

extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80044 Nr: 3193-88.2014.811.0086

 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: Pedro Moacir Heinteze

 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:

 Vistos.

Ante a renúncia de fls. 62, REVOGO a nomeação de fls. 53 e NOMEIO 

como perito médico 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 de que é o único médico 

desta Comarca cadastrado no referido sistema.

Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais 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.

 Intimem-se as partes para exercer a faculdade do artigo 465, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

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.

 Após o decurso de prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82472 Nr: 4564-87.2014.811.0086

 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: Emerson Zanette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa - 

OAB:MT/9.028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, consigno que a Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações cíveis de 

interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, 

com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, da 
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mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos Juizados 

no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a existência da 

Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, publicada em 31/03/2014, que 

determinou que as causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas pelos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados. Desta feita, 

considerando que o no polo passivo da ação consta a SECRETARIA DE 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA e que o autor atribuiu à causa o 

valor de R$ 25.005,70 (vinte e cinco mil e cinco reais e setenta centavos), 

sendo que a ação foi ajuizada em dezembro de 2014, quando o 

salário-mínimo era fixado em R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), 

o feito em epígrafe deve ser remetido para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Nova Mutum. Desta feita, para suprir o vício de 

competência absoluta, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, o qual deverá processar e 

julgar esta ação. Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Nova Mutum, com as homenagens de estilo. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74435 Nr: 2965-50.2013.811.0086

 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: Leandro Westphalen Michel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boa Vista Serviços S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda ajuizada pelo 

requerente LEANDRO WESTPHALEN MICHEL em face de BOA VISTA 

SERVIÇOS S/A, nos termos do artigo 487, inciso I, ambos do CPC, e 

JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Diante de sua 

sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

assim como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os 

quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§ 2°, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para interposição de 

recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em 

julgado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80431 Nr: 3602-64.2014.811.0086

 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: Gilson José Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candido da Silva & Cia Ltda., Wang Brasil 

Maquinas e Equipamentos Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7023-B

 Vistos. A parte requerente alega à fl. 114 que a parte requerida se 

encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua 

citação editalícia. Por outro lado, considerando que a citação por edital só 

deve ser utilizada após o esgotamento de todas as vias possíveis de 

localização da parte, entendo que a parte exequente deve trazer aos 

autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da parte 

executada, dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições para 

tanto. Desse modo, intime-se a parte requerente a fim de, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte requerida ou 

comprovação por meio de juntada de documentos nos autos que tentou 

localizar o endereço. Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-53.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: OLIANI RASPINI Dados do 

Processo: Processo: 1000840-53.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

19/09/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: OLIANI RASPINI Advogado do(a) 

REQUERENTE: OLIANI RASPINI - MT0014330A Nome: OLIANI RASPINI 

Endereço: Rua DAS HELICONIAS, 613-N, Quase em frente a Clínica de 

Estética Corpo e Alma, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: CDD VÁRZEA 

GRANDE, S/N, Rua Governador Ponce de Arruda - Jardim Aeroporto, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a): 

REQUERENTE: OLIANI RASPINI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

3 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELSON COELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: EDINELSON COELLI Dados do 

Processo: Processo: 1000036-85.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.315,20 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

19/09/2018 Hora: 17:00 REQUERENTE: EDINELSON COELLI Advogados 

do(a) REQUERENTE: OLIANI RASPINI - MT0014330A, ROBERTA WOBETO 

BARALDI - MT0014381A Nome: EDINELSON COELLI Endereço: rua dos 

cactos, 2766, w, lírios do campo, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Advogado 

do(a) REQUERIDO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: AVENIDA COELHO DA ROCHA, 364, - ATÉ 699/700, BELFORD 

ROXO, BELFORD ROXO - RJ - CEP: 26130-130 Senhor(a): REQUERENTE: 

EDINELSON COELLI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 
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formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

3 de abril 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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 42326 Nr: 1739-49.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. N. Metalúrgica Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16846/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

a Parte Exequente acerca da decisão retro, para que se manifeste no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107846 Nr: 4876-58.2017.811.0086

 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: GJC, AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUdEdMG-U

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como da decisão retro, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a Parte Autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-92.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DIEGO PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO BEM BRASIL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010642-92.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: JEAN DIEGO PIRES REQUERIDO: POSTO BEM BRASIL I 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto apenas em seu efeito 

devolutivo, sem gratuidade recursal. 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. Nova Mutum/MT, 3 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAMS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000663-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WILLIAMS JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12183687] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12317327], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-42.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000498-42.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINEIDE DOS SANTOS CARDOSO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 12243269] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 12282925], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-96.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MADSON SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0021500A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LAZZARETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010277-96.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MADSON SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CELSO 

LAZZARETTI Vistos, etc. A hipótese não permite o julgamento antecipado 

do mérito, razão pela qual se torna necessária a realização de audiência 

de instrução para melhor esclarecimento dos fatos. Assim sendo, designo 

audiência de instrução a realizar-se no dia 27 de abril de 2018, às 14h00 

devendo ser intimadas as partes para comparecerem, esclarecendo que 

cada uma poderá arrolar até 3 [três] testemunhas que deverão 

comparecer independentemente de intimação do juízo [art. 455 do CPC]. 

Esclareço, ainda, que não comparecendo a parte Reclamante, o processo 

será extinto, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não 

comparecendo as partes Reclamadas, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma lei. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 22 de março de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-68.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA SCHROEDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010555-68.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIANA SCHROEDER REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório ex vi do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado 

do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

haja vista que a controvérsia nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não 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 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Eliana Schroeder em desfavor de Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Sustenta a Reclamante que contratou um empréstimo 

consignado junto ao banco Reclamado no valor total de R$ 20.584,20 

[vinte mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos] para 

pagamento em 84 vezes. Narra que, por equívoco do banco, a parcela 

correspondente ao mês de setembro de 2014 foi descontada em sua folha 

de pagamento e também descontada diretamente em sua conta corrente, 

culminando em dupla cobrança, conforme holerite e extrato bancário 

apresentado. Aduz que, ao deixar o emprego, solicitou ao Reclamado que 

lhe enviasse carnê ou boletos para controle dos pagamentos alegando 

que havia meses em que o Reclamado fazia o desconto da parcela em sua 

conta e, em outros meses, não, o que acarretava atraso nos pagamentos. 

Entretanto, afirmando que o Reclamado jamais atendeu a esta solicitação e 

que houve inscrição restritiva de seu nome perante os órgãos de proteção 

ao crédito. Desta forma, propôs a presente ação pleiteando repetição de 

indébito e indenização por danos morais. De outra banda, o Reclamado 

sustenta exercício regular de direito ao inscrever o nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, aduzindo que não havia margem para 

desconto da parcela na folha de pagamento da Reclamante e que fora 

utilizada outra forma de desconto, como débito em conta. Argumenta que 

enviou um carnê à Reclamante, mas que todos os pagamentos são feitos 

em atraso, bem como combate o pedido de repetição de indébito e de 

indenização por danos morais. Pois bem, pela dinâmica de distribuição do 

ônus da prova insculpida no artigo 373, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e 

ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A princípio, registro que a prova da inscrição indevida em órgãos de 

proteção ao crédito é ônus da Reclamante, por trata-se de fato 

constitutivo do seu direito, não sendo dever deste juízo perquirir por tal 

documento para fins de prova. No mais, o Reclamado comprova uma 

anotação restritiva datada do dia 27/03/2016, data posterior à propositura 

da ação, por esta razão, esta informação não guarda relação com 

suposta inscrição restritiva anterior a novembro de 2015. No mais, 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 
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constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim é que, da análise acurada dos 

documentos dos autos, denoto que, de fato, houve uma cobrança dúplice 

de parcela do empréstimo. Primeiro pela alegação inverossímil de ausência 

de margem para desconto em folha de pagamento. Ora, se os descontos 

do contrato de empréstimo avençado devem ser efetuados mês a mês e o 

Reclamado já sabia o valor do salário da Reclamante e qual era o valor da 

parcela, a alegação de ausência de margem é totalmente descabida. 

Segundo, o Reclamado alega atraso na parcela referente ao mês 9/2014 a 

qual fora consignada em 10 de outubro de 2014 e outra referente a 

10/2014 que fora debitada na conta da Reclamante em 23 de outubro de 

2014. Entretanto, esqueceu-se o Reclamado de impugnar o desconto 

efetuado na conta da Reclamante na data de 29/09/2014, o que, de per si, 

configura a cobrança dúplice [em folha e em conta] no mês de setembro 

de 2014. Em linhas outras, o Reclamado não se desobrigou do encargo 

probatório que lhe tocava [CPC, art. 373, II], o que invariavelmente culmina 

na sua responsabilização pela falha na prestação do serviço. Imperioso, 

destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa 

pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, 

em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever 

de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade 

com os ditames do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. “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 comprovado 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, repito, não tendo 

ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à Reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados 

na exordial apresentaram-se fidedignos, portanto, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço, na medida em que o Reclamado 

efetuou cobrança em duplicidade de uma parcela de empréstimo 

consignado, ocasionando à Reclamante transtornos financeiros, tornando 

necessário que o Reclamado lhe restituía a quantia de R$ 245,05 

[duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos] na forma dobrada e 

lhe recompense o dano moral suportado. Assim, quanto ao pleito de 

compensação pelo dano moral, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Todavia, considerando os transtornos experimentados 

pela Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao Reclamado, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Trago à colação a 

seguinte ementa nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A 

DESERÇÃO DO RECURSO. JUNTADA TEMPESTIVA DO PREPARO. ERRO 

MATERIAL VERIFICADO. CABIMENTO DE EFEITOS INFRINGENTES. MÉRITO: 

CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO 

ANTECIPADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE PARCELAS DO 

EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO 

MATERIAL.RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS 

INDEVIDAMENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE REPARAR. 

QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1) Da análise dos autos verifica-se que razão assiste ao 

embargante quando alega que o preparo se deu no prazo legal, eis que 

juntou a guia junto com o recurso e em data posterior, levando a erro a 

análise da admissibilidade do recurso. Em face do erro material verificado, 

é de se aplicar aos embargos os efeitos infringentes. 2) O banco que 

cobra valores de empréstimo consignado tanto no contracheque como no 

momento da quitação antecipada, impedido o consumidor de usufruir de 

soma considerável, dá ensejo a aborrecimentos, vexames e 

constrangimentos que atingem direito imaterial do correntista, passível de 

reparação pecuniária. 3) Os danos materiais restaram comprovados em 

face do pagamento em duplicidade, fazendo jus, portanto à restituição dos 

valores cobrados indevidamente em dobro, eis que se trata de cobrança 

indevida, conforme estabelecido na sentença. 4) O dano moral decorre in 

re ipsa, isto é, do próprio ato ilícito praticado pela recorrente que, ao privar 

o recorrido de sua verba alimentar, causou-lhe prejuízos e 

aborrecimentos, passíveis de indenização. 5) O valor fixado a título de 

danos morais (R$ 3.000,00) atendeu aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, portanto não reclama revisão. 6) Embargos de declaração 

conhecidos e providos para sanar o erro material verificado, 

conferindo-lhes efeitos infringentes. Recurso inominado conhecido, 

porém, não provido. (TJ-AP 00271354320118030001 AP, Relator: ROMMEL 

ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2013, TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS) [g.n.] Deste modo, 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). No que 

concerne à 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$ 2.000,00 [dois mil reais], quantia 

essa que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

considerando que não há prova da negativação do nome da Reclamante 

na data da propositura da ação e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

sem causa da Reclamante, refletindo no patrimônio do Reclamado de modo 

a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido de repetição de 

indébito, noto que o Reclamado cobrou indevidamente o valor de R$ 

490,10 [quatrocentos e noventa reais e dez centavos], tornando 

necessário que proceda à devolução da quantia em dobro, pois que, 

efetivado o pagamento de valor indevidamente cobrado, no caso dos 

autos, decorrente de motivo injustificado, a devolução em dobro é a 

correta medida, conforme determina o parágrafo único do artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor. Por fim, o Reclamado alega o envio de 

carnê à Reclamante para a quitação das parcelas, sem, entretanto, 

provar, tornando necessário que o faça para que se evitem maiores 

transtornos financeiros à Reclamante e atrasos nos pagamentos. Pelo 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para 

DETERMINAR que o Reclamado envie à Reclamante um carnê referente ao 

empréstimo discutido nestes autos a fim de facilitar a adimplemento mensal 

das parcelas; CONDENAR o Reclamado a restituir a Reclamante o valor de 

R$ 490,10 [quatrocentos e noventa reais e dez centavos], corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso e acrescido de 

juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e; CONDENAR o Reclamado a 

pagar a Reclamante o valor de R$ 2.000,00 [dois mil reais], a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-34.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE OLIVEIRA BASSO (REQUERENTE)

PEDRO JARBAS OLIVEIRA BASSO (REQUERENTE)

ANDERSON CLAY OLIVEIRA BASSO (REQUERENTE)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010361-34.2016.8.11.0086 

REQUERENTES: PEDRO JARBAS OLIVEIRA BASSO, ANDERSON CLAY 

OLIVEIRA BASSO E PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA BASSO REQUERIDA: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a controvérsia nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de outras provas. A 

preliminar suscita confunde-se com o mérito e com ele será analisada. 

Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT e 

Indenização por Danos e Morais proposta por Pedro Jarbas Oliveira 

Basso, Anderson Clay Oliveira Basso e Paulo Rogério de Oliveira Basso 

em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 

Pois bem, pela dinâmica de distribuição do ônus da prova insculpida no 

artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, relatam os 

Reclamantes que são familiares de Rogério Aires Basso e que no dia 11 

de julho de 2015, às 08h40min, o Sr. Rogério estava trafegando pela Rua 

das Goiabeiras em uma bicicleta e atingiu um furgão, o que resultou em 

seu falecimento. Relatam que formularam pedido de recebimento do 

Seguro Obrigatório DPVAT junto a Reclamada, mas que tal pedido fora 

negado, o que deu ensejo à propositura da presente ação. De outra 

banda, o Reclamado aduz que a morte de vítima não fora ocasionada por 

acidente de trânsito, por estar ele em uma bicicleta que colidiu com um 

veículo parado, bem como que este fato não é passível de pagamento pelo 

seguro obrigatório instituído pela Lei 6.194/74. Pois bem, no caso dos 

autos, não vislumbro a presença de nexo causal entre o acidente 

noticiado e o falecimento do familiar dos Reclamantes. Veja-se que narra a 

inicial que o Sr. Rogério estava em uma bicicleta quando atingiu um furgão, 

resultando em sua morte. Já o boletim de ocorrência de id. n. 6500181 dá 

conta de que “no local havia um veículo parado e que a vítima não o 

avistou, que atingiu este veículo caindo ao solo e falecendo logo após”. 

Inexiste, pois, registrado neste documento, que houve alguma parcela de 

culpa de veículo atingido, nem mesmo informação de que estaria 

estacionado de forma irregular, ou que sua parada guardava relação com 

problemas mecânicos. De fato, para que o dano invocado seja indenizável 

pelo sistema do seguro obrigatório, impõe-se a relação sólida de 

causalidade entre aquele e o acidente de veículo, o que não se vê 

comprovado nos autos. O artigo 2º da Lei 6.194/74 vaticina que: “Danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não”. [grifei] E o artigo 5º da Lei 

6.194/74 diz que: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. [grifei] Assim, pelo teor da norma, de rigor 

a comprovação inequívoca de que o dano teve origem no acidente de 

trânsito, o que, repita-se, não está evidenciado nos autos. Desta forma, 

não há falar em indenização, sem a devida demonstração do nexo causal 

entre a morte e o sinistro. Embora os tribunais pátrios reconheçam, em 

alguns casos, o dever de pagamento do seguro vindicado em casos de 

acidentes que envolvam bicicletas, nessas hipóteses não houve 

contribuição, ainda que mínima, do veículo automotor envolvido. Trago à 

colação o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DPVAT. 

COBRANÇA. SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO PARADO E BICICLETA. 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES. 1. Inclusão da Seguradora Líder. 

A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste 2. A Lei n.º 6.194/74 é aplicável aos 

"danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou 

por sua carga, a pessoas transportadas ou não", pressupondo-se, para 

tanto, a existência de uma situação de trânsito. 3. Caso em que não se 

vislumbra situação de trânsito, pois o veículo estava estacionado, não 

sendo devida a cobertura pelo seguro DPVAT. PRELIMINAR REJEITADA. 

RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064742711, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

24/06/2015). A partir destas constatações, tenho por indevido o 

pagamento da indenização securitária e, inexistindo tal dever, a negativa 

de pagamento do seguro pela via administrativa não resulta em dano moral 

a ser indenizado, assim impõe-se a total improcedência dos pedidos 

iniciais. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010318-05.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BIASIBETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDA WALDOW (EXECUTADO)

GUNTER WALDOW (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010318-05.2013.8.11.0086 

EXEQUENTE: DANILO BIASIBETTI EXECUTADO: LEONILDA WALDOW, 

GUNTER WALDOW Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento, mormente após a realização de audiência de instrução [id. n. 

12155333], oportunidade em que foram tomados os depoimentos das 

partes e realizadas as oitivas de testemunhas e informante. 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 descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Pois bem, noto que a primeira Executada foi regularmente 

citada, consoante se infere da certidão do oficial de justiça anexada a id n. 

6461101 destes autos, entretanto, não compareceu a audiência de 

conciliação, tampouco ofertou embargos à execução, pelo que decreto 

sua revelia. O Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Logo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia no tocante à primeira Executada, é 

medida que se impõe. 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 se contrapor aos fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Cuida-se de 

Embargos à Execução interpostos sob id. n. 6461140, por meio do qual o 

segundo Embargante sustenta que o cheque objeto da execução é 

decorrente de pagamento de comissão em um contrato de arrendamento 

de uma área de 1.500 ha e que a intermediação do negócio se deu pelo 

Embargado. Alega que após o primeiro contato entre as partes, que tinha 

como objeto uma área de 1.000 ha, as partes novamente se reuniram, sem 
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a presença do Embargado, oportunidade em que o arrendante solicitou ao 

Embargante que arrendasse a quantidade de 1.500 ha e a negociação se 

concretizou. Aduz que após alguns dias o Embargante procurou o 

arrendante informando que não teria condições de ficar com a área de 

1.500 ha, diante disso entabularam um contrato de 1.200 ha. Relata que, 

inobstante tal fato, em data anterior, o Embargante emitiu o cheque objeto 

da execução para pagamento da comissão sobre o valor total de 1.500 ha 

e que após a formalização do contrato de arrendamento da quantia de 

1.200 ha o Embargante procurou o Embargado para equalizar o pagamento 

da comissão sobre o valor da área efetivamente arrendada, o que não foi 

aceito pelo Embargado. Argumenta que a área efetivamente arrendada é 

inferior a área tomada como base para a apuração do valor da comissão e 

que, por esta razão, o valor do cheque é indevido, pois já havia sido pago 

o valor de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais], nada mais sendo devido. Ao 

se manifestar sob id. n. 6461154, o Embargado rechaça tais e alegações, 

argumentando que em 11 de junho de 1012 intermediou uma transação 

imobiliária tendo recebido a título de comissão o importe de R$ 82.500,00 

[oitenta e dois mil e quinhentos reais], que tal valor foi pago mediante a 

emissão de três cheques e mais uma importância em dinheiro entregue ao 

filho do Embargado. Narra que os arrendantes e arrendatários acordaram 

que seria arrendada a quantia de 1.500 ha, tendo firmado o instrumento 

particular de arrendamento de imóvel rural, devidamente registrado junto 

ao cartório de registro de imóveis e que o valor da comissão sob o 

arrendamento de 1.500 há é devido, fazendo jus ao recebimento da 

quantia faltante de R$ 24.500,00 [vinte quatro mil e quinhentos reais], bem 

como requer a improcedência dos Embargos. Pois bem, são cabíveis os 

Embargos à Execução, pois o artigo 917 do Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado 

poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II 

- penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias 

necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa 

certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - 

qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento”. [g.n.] No entanto, os Embargos são improcedentes. 

Vejamos. Ressai dos autos que o Embargado entende que ainda lhe é 

devida a quantia de R$ 24.500,00 [vinte e quatro mil e quinhentos reais], 

pois intermediou um contrato de arrendamento de imóvel rural de 1.500 ha, 

tendo recebido como comissão apenas a quantia de R$ 58.000,00 

[cinquenta e oito mil reais]. Do Instrumento Particular de Arrendamento de 

Imóvel Rural que acompanha a Impugnação aos Embargos [id. 6461171] 

datado do dia 11 de junho de 2012 e registrado em cartório na mesma 

data, é facilmente verificável que a terra arrendada possuía a quantia de 

1.500 há, consoante cláusula segunda do instrumento. Onze meses 

depois, houve um termo aditivo ao contrato onde as partes avençaram que 

o arrendamento seria firmado sob 1.200 ha. Tal aditivo ocorreu à revelia 

do Embargado, conforme destacou a testemunha Delano Renato Strey. A 

partir deste termo aditivo, o Embargante entende que nada mais deve ao 

Embargado pelo fato de ter arrendado uma área 300 ha menor. Todavia, a 

razão não milita em favor do Embargante, pois o Embargado intermediou o 

negócio sobre 1.500 ha, não tendo ele participado da negociação posterior 

que modificou a quantidade da terra arrendada, tornando justo que ele 

receba pela negociação da área de 1.500 ha. Em seu depoimento pessoal 

o Embargante admite que o Embargado foi quem intermediou o contrato e 

que pagou parte da comissão. Alega, entretanto, que por erro próprio, 

emitiu o cheque no valor de R$ 24.500,00 [vinte e quatro mil reais] e o 

entregou ao Embargado. Ora, o que restou claro é que o Embargante, 

após ter firmado o contrato de arrendamento sobre 1.500 ha com 

intermédio do Embargado, modificou a quantidade da terra arrendada e 

deseja fazer com que o Embargado devolva a diferença da comissão. 

Entretanto, quando da formalização do primeiro contrato, a participação do 

Embargado já estava feita e acabada, sendo devido a ele o valor da 

comissão sobre o total da terra arrendada, ou seja, 1.500 ha, pois não é 

justo que o Embargado responda, depois de findo o seu trabalho, pelo 

arrependimento posterior do Embargante/arrendante. Posto isto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos presentes Embargos à Execução e pela extinção do 

processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Por fim, opino pelo deferimento do pedido formulado sob id. 

n. 6461163, considerando a baixa liquidez dos bens penhorados, nos 

termos do artigo 848, inciso V, do CPC. No mais, a ordem legal insculpida 

no artigo 835 determina que, preferencialmente a penhora recaia sobre 

dinheiro, em espécie ou depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Assim, opino pela realização de busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome das partes Executadas pelo Sistema Bacenjud e 

bens pelo sistema Renajud. Caso infrutífera a penhora, deve o Exequente 

informar novos bens a penhora no prazo de 15 [quinze] dias, sob pena de 

extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-37.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MINETO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000175-37.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDREIA MINETO DE PAULA REQUERIDO: UNIVERSO 

ONLINE S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória, consoante preceitua o artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. 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 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Trata-se de Reclamação 

proposta por Andreia Mineto de Paula em desfavor de Universo Online 

S.A.- Uol. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à Reclamante. Pois bem, pela 

dinâmica de distribuição do ônus da prova insculpida no artigo 373, incisos 

I e II, do Código de Processo Civil, compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia a Reclamante que acorreram diversos descontos 

indevidos em sua conta corrente no valor total de R$ 3.848,03 [três mil 

oitocentos e quarenta e oito reais e três centavos] efetuados pela 

Reclamada, consoante extratos bancários que trouxe anexos, entretanto, 

informa que jamais contratou os seus serviços. Por esta razão, propôs a 

presente ação requerendo a restituição em dobro do valor cobrado 

indevidamente e indenização por danos morais. Em sua peça contestatória 

a Reclamada alega não ter cometido qualquer ato ilícito capaz de ensejar 

reparação de ordem material ou moral, ante a regular prestação do 

serviço, requerendo a improcedência do pedido inicial. Assinalo, porém, 

que a única prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente 

em telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos o entendimento 

da Turma Recursal do TJMT: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 

10 Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro 
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Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES 

DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO 

CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE 

SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – 

DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO 

OBSERVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei) E o 

entendimento do TJPR: RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 - 

Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). (TJ-PR 

- RI: 001480697201481601730 PR 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

(Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 

14/09/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2015) 

(destaquei). No caso, a Reclamante assevera que não possui relação 

jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a Reclamada instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência de relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Em que pese às alegações da 

Reclamada, verifico que não trouxe aos autos quaisquer documentos que 

demonstrem que a Reclamante assinou qualquer contrato aderindo aos 

seus serviços, significando dizer que a Reclamada não logrou êxito em 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

Reclamante, ônus que lhes incumbia por força do art. 373, II, do CPC, c/c 

art. 6º, VIII, do CDC. Imperioso, destacar que o deslinde da questão 

fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Vejamos recentes julgados neste sentido: CONSUMIDOR. PROVEDOR DE 

INTERNET. COBRANÇA DE SERVIÇOS ADICIONAIS. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO EM CONTA 

CORRENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A MATÉRIA 

VENTILADA NOS AUTOS VERSA SOBRE RELAÇÃO JURÍDICA COM TÍPICA 

NATUREZA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, ESTABELECIDA SOB A 

REGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVENDO, POIS, 

SER SOLVIDA À LUZ DOS PRINCÍPIOS QUE INFORMAM E DISCIPLINAM O 

MICROSSISTEMA ESPECÍFICO POR ELE TRAZIDO. 2. NESSE DIAPASÃO, 

RECAI SOBRE A PARTE DEMANDADA O ENCARGO DE COLIGIR AOS 

AUTOS PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO 

VINDICADO PELA AUTORA, SOBRETUDO SE CONSIDERADA A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, IMPOSITIVA NA ESPÉCIE, NA ESTEIRA DO 

DISPOSTO NO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC, DADA A HIPOSSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA DO CONSUMIDOR, IMPEDIDO DE PRODUZIR PROVA 

NEGATIVA (AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO) E A VEROSSIMILHANÇA DE 

SUAS ALEGAÇÕES, COMPETINDO AO FORNECEDOR DEMONSTRAR, POR 

ELEMENTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES, A EFETIVA CONTRATAÇÃO E A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS OU COMPLEMENTARES, CUJOS 

CUSTOS CORRESPONDERIAM AOS VALORES SOBEJANTES ÀQUELES 

EFETIVAMENTE CONTRATADOS E RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. 

3. TENDO A RÉ SE LIMITADO A AFIRMAR QUE OS SERVIÇOS 

CONTRATADOS PELA PARTE AUTORA ULTRAPASSARIAM AQUELES 

DISCRIMINADOS NA INICIAL, TÍPICOS DE SIMPLES PROVEDOR DE 

INTERNET, COM PLANOS ADICIONAIS QUE RESULTARAM NA 

EXPRESSIVA MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES INICIALMENTE 

PACTUADAS, SEM, CONTUDO, COLIGIR AOS AUTOS A NECESSÁRIA 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ADICIONAL, COMPARECE 

IMPOSITIVO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO MAIS 

GRAVOSO, O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES E 

ENCARGOS ADICIONAIS IMPUTADOS AO CONSUMIDOR. 4. IMPERIOSA, 

NESSA QUADRA, A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 42, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, UMA VEZ QUE NÃO SE ACHA 

DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. 5. O DANO 

MORAL, POR ATINGIR A ESFERA INTANGÍVEL DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE, ECLODE IN RE IPSA, OU SEJA, PRESCINDE DE PROVA, 

SENDO EVIDENTE O GRAVAME IMATERIAL SUPORTADO PELA 

CONSUMIDORA, QUE TEVE VULTOSA QUANTIA REPENTINAMENTE 

SUBTRAÍDA DE SUA CONTA BANCÁRIA, POR ATO QUE VIOLA O DEVER 

DE INFORMAÇÃO E EM MANIFESTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, 

COM PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO DE SUAS DISPONIBILIDADES 

FINANCEIRAS E, POR CONSEGUINTE, À SUA SUBSISTÊNCIA E À 

DAQUELES QUE DELA DEPENDEM. 6. QUANTUM ARBITRADO EM VALOR 

MÓDICO E ADEQUADO À COMPENSAÇÃO DA OFENSA AOS DIREITOS 

PERSONALÍSSIMOS. 7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 8. 

CONDENADA A RECORRENTE VENCIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. (TJ-DF - ACJ: 

20131110081506 DF 0008150-14.2013.8.07.0011, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/05/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 02/06/2014 . Pág.: 574). (g.n.). E ainda: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. UOL. 

COBRANÇA DE SERVIÇO DE INTERNET NÃO CONTRATADO, COM DÉBITO 

EM CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO QUE EFETUOU 

DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DOS CORRENTISTAS. 

DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EFETIVAMENTE 

PAGOS, POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. A instituição financeira que efetua débitos em conta 

bancária sem autorização da correntista é parte legítima para compor o 

pólo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. É 

indevida a cobrança de valores oriundos de serviços não contratados. 

Ônus de demonstrar a existência da contratação e a regularidade da 

cobrança que competia às rés, a teor do art. 333, II, do CPC, não 

desincumbido. Não demonstrada a contratação e efetuados os 

pagamentos, deve haver a restituição, na forma dobrada. Aplicação do 

art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais ocorrentes, 

diante da evidente má-fé das rés, que, sem prova da contratação, debitam 

em conta valor do serviço não contratado. Caráter punitivo e dissuasório. 

Prática abusiva (art. 39, III, do CDC). Quantum indenizatório que comporta 

redução para R$ 2.000,00, pois quantia que se mostra adequada ao caso 

concreto. RECURSO DA UNIVERSO ONLINE S.A. PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005753322,... Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 

21/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005753322 RS, Relator: Ana 

Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 21/10/2015, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

23/10/2015). (g.n.). Nessas condições, concluo que a prestação de 

serviço foi falha, culminando no dever da Reclamada em indenizar a 

Reclamante pelos danos a ela causados. Pois que, se acaso ocorresse a 

prestação dos serviços de forma adequada, a Reclamante não teria 

sofrido perdas materiais e nem saído da normalidade do seu estado 

anímico, restando abalada as suas emoções. O Código de Defesa do 

Consumidor em seu artigo 14 assevera que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. 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 
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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 de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto aos 

descontos indevidos referentes ao serviço não contratado, necessário se 

faz que a Reclamada proceda à devolução da quantia de R$ 3.848,03 [três 

mil oitocentos e quarenta e oito reais e três centavos] em dobro, pois que, 

efetivado o pagamento de valor indevidamente cobrado, no caso dos 

autos, decorrente de motivo injustificado, a devolução em dobro é a 

correta medida, conforme determina o art. 42, parágrafo único do CDC. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para 

CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante a quantia de R$ 7.696,06 

[sete mil seiscentos e noventa e seis reais e seis centavos], corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescida de 

juros de mora e 1% ao mês a partir da citação e CONDENAR a Reclamada 

a pagar a Reclamante a importância de R$ 3.000,00 [três mil reais], a título 

de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir desta data, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios [art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Opino, outrossim, pela manutenção da decisão 

que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 8098124]. Submeto este projeto 

de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI TREIB CASARIN DI ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000345-09.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GISELI TREIB CASARIN DI ANGELO REQUERIDO: AYMORE 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

No presente caso, necessário se faz o acolhimento dos embargos 

opostos. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, a parte 

autora sustenta, com razão, que houve contradição, uma vez que há 

divergência entre o valor arbitrado a título de multa diária na decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. 9444112], cujo valor era de R$ 1.000,00 

[um mil reais] limitado a R$ 20.000,00 [vinte mil reais] e o valor fixado na 

sentença [id. n. 11266148] que limitou a multa a R$ 10.000,00 [dez mil 

reais]. No mais, verifico que houve erro material no julgado que pode ser 

corrigido de ofício, considerando que a embargante requereu a anulação 

do contrato n. 00002002629620 e que constou na sentença número 

divergente. Ante o exposto, opino pelo acolhimento dos embargos de 

declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de 

sanar a irregularidade, modificando o dispositivo que passa a integrar a 

sentença da seguinte forma: “Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva, DECLARAR nulo o contrato de n. 00002002629620 com o 

cancelamento definitivo de cobranças oriundas deste instrumento e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a 

multa diária arbitrada por ocasião da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. n. 9444112], para que esta produza os efeitos inerentes ao seu 

descumprimento bem como opino pela manutenção de referida decisão, 

limitando-a a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante a reprovabilidade do caso 

concreto. Caso não tenha sido cumprida a liminar, determino que o cartório 

cumpra-a de forma direta, expedindo ofício ao SPC/Serasa e cartório para 

baixa da anotação restritiva, as expensas da requerida a despesa”. Por 

fim, considerando a parcial modificação do julgado, intimem-se o 

Embargado para complementar ou alterar suas razões recursais [id. n. 

11574493], no prazo legal [art. 1.024 § 4º do CPC]. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SCHARF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000439-54.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEX SCHARF REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Conheço 

dos embargos de declaração porque tempestivos. No presente caso, 

necessário se faz o acolhimento dos embargos opostos. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso, a parte autora sustenta, com 

razão, que houve contradição, uma vez que há divergência entre o valor 

arbitrado a título de multa diária na decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 9463928], cujo valor era de R$ 1.000,00 [um mil reais] limitado a 

R$ 20.000,00 [vinte mil reais] e o valor fixado na sentença [id. n. 

11253965] que limitou a multa a R$ 10.000,00 [dez mil reais]. Ante o 

exposto, opino pelo acolhimento dos embargos de declaração, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a 

irregularidade, modificando o dispositivo que passa a integrar a sentença 

da seguinte forma: “Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva, DECLARAR nulo o contrato de n. 20026216144000 com o 

cancelamento definitivo de cobranças oriundas deste instrumento e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Confirmo a multa diária arbitrada por ocasião da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela [id. n. 9463928], para que esta produza os efeitos 

inerentes ao seu descumprimento bem como opino pela manutenção de 

referida decisão, limitando-a ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

ante a reprovabilidade do caso concreto. Caso não tenha sido cumprida a 

liminar, determino que o cartório cumpra-a de forma direta, expedindo 
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ofício ao SPC/Serasa e ao cartório para cancelar o protesto para baixa da 

anotação restritiva, às expensas da reclamada”. Por fim, considerando a 

parcial modificação do julgado, intimem-se o Embargado para 

complementar ou alterar suas razões recursais [id. n. 11576161], no prazo 

legal [art. 1.024 § 4º do CPC]. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON ZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000842-23.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JAISON ZARDO REQUERIDO: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhuma das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

apresentada. Opino pelo deferimento do pedido de retificação do polo 

passivo para constar Claro S.A. Proceda o Sr. gestor com as alterações 

necessárias. No mais, quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, 

cabe discorrer que em primeira instância as ações de competência dos 

Juizados Especiais são sempre livres de despesas processuais ex vi do 

artigo 54 da Lei 9.099/95, verbis: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas”. E ainda o artigo 55 da mesma Lei: Art. 55. A 

sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e 

honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em 

segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de 

advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Neste caminhar, a parte que pretender interpor Recurso Inominado 

ou contrarrazoá-lo, deve formular seu pedido de justiça gratuita ou 

impugná-la quando da interposição do mencionado recurso e da 

formulação das contrarrazões, o qual será analisado em sede de juízo de 

admissibilidade. Indeferido o pedido, à parte será concedido prazo para 

recolhimento das guias de custas e taxa judiciárias. Não havendo falar em 

impugnação à justiça gratuita nesta fase processual. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

e de Débito c.c. Reparação de Danos Morais aforada por Jaison Zardo 

Silva contra Net Serviços de Comunicação S.A. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao 

Reclamante. Pois bem, pela dinâmica de distribuição do ônus da prova 

insculpida no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Expõe o Reclamante que há muito tempo vem recebendo cobranças 

insistentes por parte da Reclamada por meio de mensagens de texto e 

e-mails com relação a um débito que aduz desconhecer, pois afirma nunca 

ter contratado os serviços da Reclamada. Informa que por diversas vezes 

tentou resolver a questão através do call center da Reclamada, sem 

sucesso e que as cobranças se intensificaram nos últimos meses, e que 

inclusive fora informado por um dos prepostos da Reclamada que um 

serviço de TV por assinatura está instalado em sem nome em um 

endereço no Rio Grande do Sul, razão pela qual ajuizou a presente ação. 

Em sede de contestação a Reclamada alega que o Reclamante é assinante 

do serviço Combo Mult Net referente ao contrato [078/71464940-9], bem 

como sustenta exercício regular de direito ante a inadimplência do 

Reclamante e combate a existência de dano moral por se tratar de meras 

cobranças. Ressalto, porém, que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que não 

comprovou que o Reclamante contratou o serviço de TV por assinatura. 

Ora, em sua peça de defesa a Reclamada faz menção a um contrato de n. 

078/71464940-9, todavia, descurou-se de apresentar tal documento nos 

autos, devidamente assinado pelo Reclamante, bem como comprovante de 

endereço e cópia dos seus documentos pessoais, pois conforme a praxe, 

essa documentação é recolhida no ato da instalação do serviço. Não 

obstante o todo o exposto pela Reclamada, não bastam as telas 

reproduzidas em sua defesa para comprovarem cabalmente, que o 

Reclamante firmou contrato de prestação de serviço de TV por assinatura 

com ela. Assim, deve prevalecer o noticiado pelo Reclamante, no sentido 

de que houve diversas cobranças indevidas feitas pela Reclamada, para 

cobranças de débitos inexigíveis, de modo que a Reclamada deve reparar 

o dano moral a ele causado, ainda que não se tenha efetivamente 

concretizado alguma negativação em nome do Reclamante, com base no 

débito objeto das cobranças, exacerba o mero transtorno o fato de 

determinado consumidor deparar-se, em várias oportunidades, com 

cobranças, buscar, mais de uma vez, junto à fornecedora, a cessação 

destas cobranças, mas, ainda assim, constatar a relutância desta, tendo, 

enfim, de se valer do Poder Judiciário para ser finalmente atendido. A 

questão ora analisada se insere nas relações de consumo e como tal 

deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, comprovada a falha na prestação de serviços, a procedência da 

pretensão é medida que se impõe, pois o Código de Defesa do Consumidor 

em seu artigo 14 assevera que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Veja-se, a título de exemplo, os seguintes julgados: 

CONSUMIDOR. COBRANÇA INSISTENTE DO NÃO DEVEDOR. DANO 

MORAL. REPARAÇÃO. EXCESSIVA. REDUÇÃO. 1.A COBRANÇA 

INSISTENTE DAQUELE QUE NÃO É DEVEDOR IMPLICA EM DANO MORAL. 

2.A REPARAÇÃO QUE SUPERA A RAZOABILIDADE DEVE SER REDUZIDA. 

3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 4.RECORRENTE 

VENCEDOR, EM PARTE, SEM SUCUMBÊNCIA. (TJ-DF - ACJ: 

20130111206709 DF 0120670-44.2013.8.07.0001, Relator: FLÁVIO 

AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 14/01/2014, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2014 . Pág.: 1136) [g.n.] O apontado 

defeito no serviço prestado pela Reclamada rompeu o equilíbrio emocional 

do Reclamante caracterizando o dano moral, pelo que a Reclamada deve 

ser responsabilizada. Neste panorama, 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 e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio da 
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Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Demais disso, 

forçoso declarar a inexigibilidade do débito objeto das insistentes 

cobranças e determinar que a Reclamada, a partir do trânsito em julgado 

desta sentença, abstenha-se de efetuar novas cobranças em desfavor 

do Reclamante, em relação ao débito ora declarado inexigível, sob pena de 

multa desde logo fixada em R$ 10.000,00 [dez mil reais], bem como se 

abstenha de negativar ou protestar o nome do Reclamante com base no 

débito ora declarado inexigível, sob pena de multa desde logo fixada em 

R$ 10.000,00 [dez mil reais]. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial para DETERMINAR que a Reclamada, a partir 

do trânsito em julgado desta sentença, abstenha-se de efetuar novas 

cobranças em desfavor do Reclamante, em relação ao débito ora 

declarado inexigível, sob pena de multa desde logo fixada em R$ 

10.000,00 [dez mil reais], bem como se abstenha de negativar ou protestar 

o nome do Reclamante com base no débito ora declarado inexigível, sob 

pena de multa desde logo fixada em R$ 10.000,00 [dez mil reais] e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante, a título de reparação por 

danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção 

monetária pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 

1% a.m., contados da citação, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as parte por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN DE SANTANA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000059-94.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ERIVAN DE SANTANA MATIAS REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD 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 Anulatória de 

Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito c.c. com Indenização Por 

Danos Morais proposta por Erivan de Santana Matias em desfavor de 

Banco Itaucard S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia espectrográfica para solução do presente litígio. Ora, 

no caso, o Reclamante sustenta que não celebrou o contrato que constitui 

o débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro 

lado, o Reclamado apresentou alguns arquivos mp3 com gravações de 

atendimentos cuja voz alega pertencer ao Reclamante. Pois bem, o 

Reclamado apresenta áudios como prova da contratação do serviço 

bancário, de outro lado, o Reclamante afirma não reconhecer a voz nos 

arquivos. Ou seja, para que se resolva o conflito, imperioso constatar se a 

voz, de fato, pertence ao Reclamante, isso, por meio do competente 

exame espectrográfico. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não 

podem julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao que 

dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse sentido: 

CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. 

INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA TÉCNICA (ESPECTOGRAMA DE VOZ) PARA SE AFERIR O 

VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE. I. A 

pretensão do autor/recorrido cinge-se à reparação pelos danos 

extrapatrimoniais decorrentes de inscrição indevida de seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito. Relata que tomou conhecimento da 

negativação ao efetuar uma compra em um estabelecimento comercial, 

bem como que desconhece a existência da dívida, porquanto não possui 

vínculo contratual com o banco recorrido. A sentença ora revista julgou 

improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, ao 

acolher a tese defensiva de existência de relação contratual entre as 

partes. Mencionou como ratio decidendi a documentação apresentada pelo 

recorrido em contestação, a destacar o extrato de utilização do cartão de 

crédito, a celebração de acordo de parcelamento e a gravação telefônica 

na qual o consumidor, supostamente, confirma os dados solicitados pela 

preposta do banco. II. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais 

suscitada de ofício. Por existir controvérsia acerca da veracidade da 

gravação telefônica acostada pelo recorrido, ante a impugnação 

específica tanto em réplica quanto em sede recursal, e a alegação de 

ocorrência de fraude, forçoso concluir pela necessidade de prova técnica 

(perícia) para averiguar se a voz constante na gravação é realmente a do 

consumidor. Somente por meio dessa complexa prova técnica 

(espectograma da voz) será possível concluir pela existência, ou não, de 

vínculo contratual entre as partes. Precedente: TJDFT, Acórdão nº 

538645, 2ª Turma Recursal, DJE 05.10.2011. Recurso conhecido. 

Preliminar de complexidade suscitada de ofício. Processo extinto sem 

julgamento de mérito (Lei nº 9.099, Art. 51, II). Sem custas processuais 

nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 

n. 9.099/95, Art. 55). (TJ-DF 07042939820178070003 DF 

0704293-98.2017.8.07.0003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD 

LIMA, Data de Julgamento: 14/11/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

21/11/2017). [g.n.] Partindo dessas premissas, bem como se 

apresentando necessária a realização de perícia técnica complexa para 

comprovar a autenticidade da voz nos áudios apresentados, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOMICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000387-58.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIETE DOMICIA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo ao id. n. 12352198 dos autos. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 
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moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-19.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLA RODRIGUES SALVALAGGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010373-19.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: RAYLA RODRIGUES SALVALAGGIO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 11817530] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12181786], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-20.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLEI ABADE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010263-20.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDERLEI ABADE CAMPOS REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 10179371] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 11450263], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROTILHO DA ROCHA FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000062-49.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RONALDO ROTILHO DA ROCHA FERREIRA FILHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 

14 da Lei 9.099/95. O feito prescinde de dilação probatória comportando o 

julgamento antecipado do mérito, com esteio no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente de 

direito, estando os fatos suficientemente comprovados nos autos. 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 descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Ronaldo Rotilho da Rocha Ferreira Filho ajuizou a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Banco Bradesco Cartões 

S.A. argumentando, em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito 
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nos órgãos de proteção ao crédito pelo referido banco por um débito que 

alega desconhecer, aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos 

morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas as ids. n. 

12181263 e n. 12181262 dos destes autos, de onde se denota a utilização 

de um cartão de crédito denominado Visa Fácil, o que indica a existência 

de contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado refutaram 

a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo Reclamado 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição do Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse 

sentido, que as faturas exibem diversas transações realizadas em 

estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Supermercado 

Araras, Supermercado Saito, Del Moro Supermercados, Farmácia Nativa e 

J Paulo Confecções, bem como que a partir de janeiro de 2011 o 

Reclamante já havia excedido o limite de crédito, sugerindo evidências 

acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte 

julgado em caso análogo: AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - 

INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na petição inicial não demonstrados pelo 

acervo probatório - Apresentação de documentos, extratos e faturas do 

cartão de crédito que comprovam a disponibilidade do crédito e a sua 

utilização reiterada, gerando o saldo devedor em discussão - Ausência de 

quitação da dívida - Cobrança devida - Dano moral - Não ocorrência - 

Exercício regular do direito do credor - Sentença de improcedência 

mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00412991920088260602 

SP 0041299-19.2008.8.26.0602, Relator: Sérgio Shimura, Data de 

Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data 

de Publicação: 05/08/2015) (g.n.) De outra banda, nada há nos autos para 

que se possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova documental, 

amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até porque não 

há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a inadimplência 

contratual do Reclamante está evidenciada pela falta de prova efetiva do 

pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a alegação 

despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por assim ser, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante não só 

é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000036-51.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA EDUARDA FEITOSA DA SILVA REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante termo de audiência enxado 

a id. n. 12212653 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe o seguinte: 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). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI BORGES DE JESUS 02776808160 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000163-23.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO EXECUTADO: SUELI 

BORGES DE JESUS 02776808160 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 12169801] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Exequente concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 12417063], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Após, arquivem-se. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do 

Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 366 de 578



____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO)

MILENA CRISTINA MICHELON OAB - MT22985/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000719-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUANA MARIA DA SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS AVENIDA S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo, consoante se infere da petição 

anexa a id. n. 12352108 destes autos. Sendo assim, opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-19.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PITER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT0007023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILSON ADRIANO MENEZES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010125-19.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDRE PITER DA SILVA REQUERIDO: MARILSON ADRIANO 

MENEZES DE LIMA Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por 

André Piter da Silva em desfavor de Marilson Adriano Menezes de Lima. 

Pois bem, o Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme expediente de n. 971150 destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESSON RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000069-41.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDESSON RIBEIRO DE MORAES REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 

O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 14259522 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000574-66.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CICERA DA SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

termo de audiência de id. n. 12353065. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 

do FONAJE dispõe o seguinte: 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). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA FERREIRA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010222-48.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDVANIA FERREIRA BRASIL REQUERIDO: HIPERCARD 

BANCO MULTIPLO Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n. 14326232 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-69.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENIL JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000826-69.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: JOSENIL JOSE DA 

SILVA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se infere do termo anexo a id. n. 12450552 destes autos. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000074-97.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IVONE MARIA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 12076125 por Telefônica Brasil S.A., ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 11905583 padeceria do vício da 

omissão. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 
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pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 11905583 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000455-08.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE CARLOS SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. Trata-se de 

Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 12051982 por 

Telefônica Brasil S.A., ora Embargante, sob o argumento de que a 

sentença de id n. 11897062 padeceria do vício da omissão. Infere-se que 

a parte embargante, por discordar da fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não padece de dúvida, 

obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento 

dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. Cito ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Observa-se 

claramente nos presentes embargos que a intenção da Embargante é a 

reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos de declaração 

para rediscutir fundamentos adotados na decisão recorrida. Os embargos 

de declaração não se prestam a tal finalidade, uma vez que não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença por meio do 

recurso ora manejado, o que deve ser feito pela via recursal adequada. 

Posto isso, opino pelo desacolhimento dos embargos declaratórios 

mantendo a sentença de id. n. 11897062 tal como proferida. É o parecer, 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000770-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Prima facie, opino pelo recebimento 

da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

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

CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de 

novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Opino pelo deferimento do pedido de retificação 

do polo passivo para fazer constar Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo. 

Proceda a secretaria com as alterações necessárias. Cuida-se de Ação 

Declaratória c.c. Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato 

Ilícito aforada por Maria Francisca do Nascimento em desfavor de Banco 

Losango S.A. – Banco Múltiplo. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva 

lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de um Comprovante de Débito, 

Proposta de Adesão e Proposta de Cadastramento [id. n. 12121468 ] 

devidamente assinados pela Reclamante, o que demonstra a regularidade 

da contratação do serviço bancário. Com relação aos documentos 

probantes apresentados pelo Reclamado, colaciono recente julgado da 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso 
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Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, principalmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto 

os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000805-93.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALDA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Prima facie, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com 

o artigo 14 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da petição inicial, 

considerando que a peça de ingresso atende aos requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. A preliminar de ausência de interesse de agir também não 

merece acolhimento, pois se mostra claro tal interesse uma vez que busca 

a Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à 

apreciação. Outrossim, opino pela rejeição da preliminar de incompetência 

do juízo por necessidade de produção de prova pericial, pois o deslinde da 

questão prescinde de tal providência. Passo ao exame do mérito. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência Cumulada com Indenização Por 

Danos Morais proposta por Alda Rodrigues da Silva em desfavor de 

Banco Bradescard S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva 

lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de uma Proposta de Adesão 

[id. n. 12370517 ] devidamente assinada pela Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação do serviço bancário. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pelo Reclamado, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, principalmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto 

os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000806-78.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARLUCE PEREIRA BARBOSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o 

artigo 14 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução para a produção de novas provas. 

Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

apresentada. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização Por Danos Morais proposta por Marluce Pereira Barbosa em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, noticia a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. 

No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações da 

inicial e apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de 

uma Proposta de Abertura de Conta de Depósito “Pessoa Física” [id. n. 

12374420 ] devidamente assinada pela Reclamante, o que demonstra a 

regularidade da contratação do serviço bancário. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pelo Reclamado, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, principalmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto 

os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WANYELLI ARAUJO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REQUERIDO)

CONVITE COM ARTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CONVITE COM ARTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010279-66.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WANYELLI ARAUJO NERES REQUERIDO: CONVITE COM 

ARTE, ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, nos 

moldes do inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil. A preliminar 

de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira Reclamada merece 

afastamento, levando-se em conta que no sistema do Código de Defesa 

do Consumidor, prevalece a solidariedade passiva de todos os que 

participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição 

dos produtos ou de prestação de serviços. Assim, também é legitimado 

aquele que intervém na contratação, comportando-se como representante 

da empresa contratada, por aplicação da teoria da aparência. Confira-se 

recente julgado desta Corte neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Turma Recursal Única 

Recurso Cível Nº 0015358-05.2012.811.0001 Quarto Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Recorrente: MOIP Pagamento S.A. Recorrido: Claudiane 

Helena do Rosário EMENTA RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO ENTREGA DE PRODUTO 

ADQUIRIDO E QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Conquanto a recorrente afirme que apenas fornece 

ferramentas para realizar anúncios de ofertas de produtos e/ou serviços 

que serão disponibilizados na rede de internet, ela integra a cadeia 

comercial, sendo, efetivamente, o vendedor aparente. A lei consumerista 

estabelece como objetiva a responsabilidade contratual dos fornecedores 

de produtos e serviços (art. 14), fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa, sendo cabível, desse modo, a indenização 

aos seus clientes. Aquisição de um tablet em 23/11/2011 pelo valor de R$ 

154,38 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), sem que 

o produto fosse entregue. Devolução do valor Indenização fixada em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sentença mantida. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 153580520128110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado 

em 25/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016) [g.n.] Por assim ser, 

configurada está a legitimidade da primeira Reclamada para figurar na 

polaridade passiva da presente ação. Passo ao exame do mérito. Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por 

Wanyelli de Araújo Neres em desfavor de Convite Com Arte e Elo7 

Serviços de Informática S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, vejo que a razão milita a favor da 

Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (artigo 373 I e II) 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, 
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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. 

Pois bem, noto que a segunda Reclamada foi regularmente citada, 

consoante se infere do AR anexado a id n. 10699127 destes autos, 

entretanto, não compareceu a audiência de conciliação, tampouco ofertou 

contestação, pelo que decreto sua revelia. O Artigo 20 da Lei 9.099/95 

dispõe que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou 

à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. Na mesma esteira, o artigo 344 do Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia no 

tocante à segunda Reclamada, é medida que se impõe. 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 se contrapor aos fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. Pois bem, cinge-se dos autos que a Reclamante adquiriu da primeira 

Reclamada, por meio do site da segunda Reclamada, 22 [vinte e duas] 

unidades de centro de mesa personalizados para compor a decoração da 

festa de aniversário de 1 [um] ano de seu filho, pelo valor de R$ 264,00 

[duzentos e sessenta e quatro reais] com frete no valor de R$ 54,94 

[cinquenta e quatro reais e noventa centavos]. Ressai da narrativa dos 

fatos que a Reclamante cercou-se de todas as cautelas antes de efetuar 

a compra quanto aos prazos de produção e envio, entretanto, aduz que 

houve atraso na entrega dos objetos. Afirma a Reclamante que diversos 

contatos foram feitos coma a primeira Reclamada e que, inclusive, adiou a 

data da festa para poder utilizar os produtos comprados, todavia, relata 

que os centro de mesas nunca foram entregues e precisou comprar 

outros produtos de última hora para realizar a festa do filho, fatos que 

motivaram a propositura da presente ação. Em contestação a Reclamada 

sustentou ausência de relação jurídica entre as partes, culpa de terceiro, 

mero descumprimento contratual, bem refutou a alegação de ocorrência 

de danos materiais e morais. Pois bem, no caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, em que pese todo o esforço da segunda 

Reclamada para se eximir da responsabilidade que lhe sobrevém, esta não 

comprovou que o serviço fora prestado de forma satisfatória, pois não fez 

prova mínima da entrega dos produtos a Reclamante. No mais, a segunda 

Reclamada, possui o controle e dados de todas as lojas cadastradas em 

seu site, não obstante a isso, a Reclamante fez prova da exclusão da loja 

da primeira Reclamada do referido sitio eletrônico. Portanto, a Reclamada 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar que os produtos 

foram entregues ao seu destinatário a contento, tonando necessária a sua 

responsabilização pelos danos ocasionados a Reclamante. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Assim sendo, verifico que 

ocorreram diversos transtornos na aquisição das lembranças pela 

Reclamante, que acabou por atrasar a realização da festa de aniversário 

do filho, bem como que precisou adquirir outros produtos de última hora 

para compor a decoração, apesar do integral pagamento dos produtos e 

essas circunstâncias autorizam reconhecer a procedência da pretensão. 

Quanto ao dano moral, certo é que houve situação excepcional que força 

acolher a tese de que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Colaciono julgado a corroborar com o entendimento 

adotado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

ADQUIRIDOS E QUITADOS NO PRAZO CONTRATADO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - MANTER VALOR ARBITRADO. - A 

relação jurídica existente entre as partes litigantes é tipicamente de 

consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide. 

Assim, a responsabilidade é objetiva, prevista no art. 14 do CDC. - 

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não 

entrega dos produtos adquiridos pelo consumidor, a fornecedora deve 

responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a 

assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção 

de sua responsabilidade no que diz respeito à entrega do produto. - Os 

fatos narrados na inicial não constituem mero aborrecimento ou dissabor 

do diaadia. Ao contrário, os fatos relatados configuram um grave 

desrespeito para com o consumidor que, repita-se, ficou meses impedido 

de premiar os seus clientes com as mercadorias compradas na empresa 

ré, causando-lhe frustrações e angústia diante da espera da entrega dos 

produtos. - O valor da indenização deve ser fixado com prudência, 

segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, 

servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta 

ilícita. (TJ-MG - AC: 10079100140478001 MG, Relator: Evandro Lopes da 

Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2014). (g.n.). Assim, 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). Desta 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. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 [três mil reais], quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Quanto ao dano material, a Reclamante produziu adequada 

prova documental do pagamento dos produtos e do frete, de forma que 

impende que as Reclamadas lhe restituam o valor de R$ 318,94 [trezentos 

e dezoito reais e noventa e quatro centavos], na forma simples, por não 

se tratar de cobrança indevida. Já com relação do pedido de dano material 

no valor de R$ 28,30 [vinte e oito reais e trinta centavos] pela aquisição 

das novas lembranças, razão não assiste a Reclamante, vez que, ou ela 

pleiteia o dano material pelo pagamento dos produtos não entregues, ou o 

reembolso pela compra dos produtos novos. Conceder-lhe as duas coisas 

lhe proporcionaria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso 

ordenamento jurídico. Desta maneira, como o pedido de restituição já foi 

concedido, improcede a pretensão de dano material no tocante produtos 

novos. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão 

contida na inicial para CONDENAR as Reclamadas, de forma solidária, a 

restituírem a Reclamante o valor de R$ 318,94 [trezentos e dezoito reais e 

noventa e quatro centavos], corrigido monetariamente pelo INPC desde o 

desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data 

da citação e CONDENAR as Reclamadas, de forma solidária, a pagarem a 

Reclamante o valor R$ 3.000,00 [três mil reais], a título de indenização por 

danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

parte por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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GISELE PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000037-36.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GISELE PEREIRA LOPES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

O feito prescinde de dilação probatória comportando o julgamento 

antecipado do mérito, com esteio no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, estando 

os fatos suficientemente comprovados nos autos. 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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da petição 

inicial, considerando que a peça de ingresso atende aos requisitos do 

artigo 14 da Lei 9.099/95. A preliminar de ausência de interesse de agir 

também não merece acolhimento, pois se mostra claro tal interesse uma 

vez que busca a Reclamante o provimento jurisdicional para a questão 

posta à apreciação. Gisele Pereira Lopes da Silva ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por 

Danos Morais em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. 

argumentando, em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo referido banco por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois 

bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra 

do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pela Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

12294274 dos destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão 

de crédito denominado Elo Nacional Múltiplo, o que indica a existência de 

contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado refutaram 

a tese da Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo Reclamado 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição da Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse 

sentido, que as faturas exibem diversas transações realizadas em 

estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como por exemplo, Eliane 

Center, Araras Supermercado, Utilar Variedades e Nossa Loja, bem como 

que em outubro de 2016 a Reclamante já havia excedido o limite de crédito, 

o que sugere evidências acerca da efetiva utilização e não pagamento do 

cartão de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na 

petição inicial não demonstrados pelo acervo probatório - Apresentação 

de documentos, extratos e faturas do cartão de crédito que comprovam a 

disponibilidade do crédito e a sua utilização reiterada, gerando o saldo 

devedor em discussão - Ausência de quitação da dívida - Cobrança 

devida - Dano moral - Não ocorrência - Exercício regular do direito do 

credor - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00412991920088260602 SP 0041299-19.2008.8.26.0602, 

Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2015) (g.n.) De 

outra banda, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEILDO PEREIRA 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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000040-88.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JEILDO PEREIRA 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. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, vez que desnecessária produção de prova em 

audiência [art. 355, inciso I, do CPC]. Não se denota complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por 

Danos Morais proposta por Jeildo Pereira da Silva em desfavor de Banco 

Bradesco Cartões S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer. Desta forma, propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 
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sede de contestação a Reclamada refuta as pretensões do Reclamante, 

alegando ser o débito exigível ante a regular contratação do serviço, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não apresentou provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva é devido, deixando de apresentar o contrato devidamente 

assinado pelo Reclamante, documento apto a corroborar com a prestação 

de algum serviço e capaz de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência do Reclamante. Assinalo que das provas produzidas pela 

Reclamada, consistente de telas sistêmicas, não se admite como meio de 

afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento 

desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há um 

contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para 

corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos o entendimento da Turma Recursal do TJMT: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL 

ÚNICA PAGE PAGE 10 Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO 

LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO 

NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA 

CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR 

– ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS – SEM VALOR 

PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO 

SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei) E o entendimento do TJPR: 

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 - 

Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). (TJ-PR 

- RI: 001480697201481601730 PR 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

(Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 

14/09/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2015) 

(destaquei). A Reclamada argumenta em sua defesa que houve 

pagamento de faturas pretéritas pelo Reclamante, entretanto, nota-se que 

tais telas sistêmicas estão ilegíveis, tornando impossível delas se inferir 

quaisquer informações. No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, 

desta forma, incumbia à Reclamada instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito 

julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA 

DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO 

GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Logo, restou demonstrada a falha na prestação 

de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser 

de sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do banco 

Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Desta forma, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, assinalo que a inscrição indevida por si só é capaz de 

ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, verifico que há 

negativações preexistentes no extrato apresentado pelo Reclamante, ao 

passo que ele não demonstra que todas são indevidas, portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, diante da previsão da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pese as razões expostas pelo Reclamante, é 

certo que possui negativações preexistentes, cujas inexigibilidades não 

foram demonstradas. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

da pretensão apenas para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

anotação restritiva, sem indenização por danos morais ante a 

preexistência de outras negativações, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010332-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO FERNANDES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVA MUTUM Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela 

Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. 

O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas. 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 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da questão controvertida. Passo à análise meritória. Luiz 

Gustavo Fernandes ingressou com a presente ação contra o Município de 

Nova Mutum alegando, em síntese, que recebeu um auto de infração em 

razão um terreno de sua propriedade estar supostamente sujo. Aduz que 
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não concorda com a aplicação da multa, pois, além do terreno estar limpo, 

não recebeu notificação prévia, consoante reza o parágrafo único, do 

artigo 298 do Código de Postura do Município. Motivo pelo qual aforou a 

presente ação requerendo a declaração da nulidade da multa aplicada. Em 

sede de defesa o Estado de Mato Grosso argumentou que em 7 de 

novembro de 2016, foi emitido o Decreto Municipal n° 129/2016 e publicado 

no Diário Oficial de Contas n° 988 no dia 09/11/2016, no qual estabeleceu 

o prazo de 15 dias para a realização de limpeza de lotes e terrenos 

ocupados com entulhos, lixo e vegetação, exaurindo-se o prazo em 

24/11/2016. E que após o prazo estabelecido no referido decreto, os 

fiscais do Município vistoriaram os terrenos em todos os bairros da cidade 

a fim de identificar se haviam sido realizadas as limpezas nos lotes. Aduz 

que no dia 02 de fevereiro de 2017, o terreno de propriedade do 

Requerente, encontrava-se com mato alto, e assim, os fiscais lavraram o 

Auto de Infração n° 870 conforme preconiza o art. 83 do Código de 

Posturas Municipal, bem como pugnou pela improcedência da ação. Pois 

bem, o caminho para a solução da lide é singelo, até porque, reza o Código 

de Processo Civil [artigo 373 incisos I e II], que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, sustenta o Requerente que 

suportou uma multa indevida aplicada pelo município Requerido em razão 

de seu terreno encontrar-se supostamente com entulhos e sujeitas. 

Destarte, o Requerido não comprova a notificação válida do Requerente 

acerca do auto de infração que lhe foi imposto no dia 7 de fevereiro de 

2016, ônus que lhe pertencia e, com a devida vênia, é descabido atribuir 

ao munícipe o ônus de comprovar que não recebeu a referida notificação 

da autuação. Desta forma, o Requerente ficou privado de tomar as 

providências que entendesse cabíveis, com limpar o terreno, caso 

estivesse realmente sujo, ou apresentar sua defesa administrativa sob o 

crivo do contraditório e da ampla defesa. Demais disso, ressai dos autos 

que o Requerente apresentou defesa apenas depois de ter sido autuado, 

sem o direito de ter sido previamente notificado. Nesse passo, a 

Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos LIV e LV preconiza que: 

“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 

e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”; Ainda, o artigo 298 do 

Código de Posturas do Município de Nova Mutum assim dispõe: Art. 298 

Independentemente de penalidades previstas em outras normas legais e 

na presente Lei, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração as 

seguintes multas: I - De 125 (cento e vinte e cinco) UPFM, nas infrações 

aos demais dispositivos desta Lei; II - De 130 (cento e trinta) UPFM, nas 

infrações aos dispositivos dos Capítulos VII e X desta Lei. III - De 390 

(trezentos e noventa) UPFM. no caso de infração às proibições 

constantes dos parágrafos 1º e 2º do artigo 83 desta Lei, dobrada em 

caso de reincidência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157/2016) 

Parágrafo Único - No caso da penalidade prevista no inciso III, acima, 

antes da aplicação da mesma a Autoridade deverá emitir notificação 

prévia ao proprietário do imóvel para que providencie a limpeza do terreno 

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo aplicada a penalidade apenas no 

caso de não ser atendida à notificação. (Redação acrescida pela Lei 

Complementar nº 61/2009) [g.n.] Como se vê do citado dispositivo, o 

município Requerido possui o direito de multar o proprietário do imóvel caso 

não seja atendida a notificação. No entanto, repito, inexiste nos autos a 

prova da notificação do Requerente, o que torna a nula a multa aplicada. 

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado: EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS 

ADMINISTRATIVAS. DESRESPEITO A EMBARGO IMPOSTO POR 

IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE OBRA E MÁ CONSERVAÇÃO DE 

TERRENO BALDIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO 

E DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. "Inexistindo 

prova da imprescindível notificação do devedor para acompanhamento da 

fase administrativa de inscrição de dívida ativa, enseja-se restrição ao 

direito de defesa e, via de conseqüência, ao devido processo legal, 

prescrito na Carta Política de 1988 inclusive ao processo administrativo 

(art. 5º, incisos LIV e LV)" (Ap. Civ. n. 00.011588-6, de Criciúma, Rel. Des. 

Volnei Carlin). (TJ-SC - AC: 457932 SC 2010.045793-2, Relator: Newton 

Janke, Data de Julgamento: 28/11/2011, Segunda Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , da Capital) [g.n.] Devo 

registrar que o Decreto datado de 7 de novembro de 2016 não possui o 

condão de notificar pessoalmente o Requerente ou qualquer outro 

munícipe, de providências que devam tomar com relação a seus terrenos. 

Ora, das fotos anexadas ao auto de infração, denota-se apenas que o 

mato estava alto, portanto, o citado decreto, datado de 3 [três] meses 

antes da lavratura do referido auto não vale como notificação, por um 

simples motivo: mato cresce, especialmente em períodos de chuva. 

Ademais, não se observa entulhos ou lixo no terreno, apenas vegetação. 

Assim, se o munícipio deseja multar o proprietário do terreno, deve 

respeitar o principio da legalidade e notifica-lo previamente para as 

providências necessárias, e, somente em caso de inércia do proprietário, 

deve ser lavrado o auto de infração. Por estas razões a ação é 

procedente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

formulado na exordial para declarar nulo o auto de infração n. 870 e 

inexigível a multa no valor de R$ 982,60 [novecentos e oitenta e dois reais 

e sessenta centavos] conforme DAM n. 179085722. Sem reexame 

necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e 

honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto 

à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores. 

A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEISON PIRES 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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000035-66.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDEISON PIRES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não vislumbro complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por 

Danos Morais proposta por Valdeison Pires da Silva em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que a anotação restritiva lhe ocasionou 

danos morais, fatos que ensejaram a propositura da presente ação. Em 

sede de contestação a Reclamada não afasta as pretensões do 

Reclamante, se atendo a alegar que houve prestação do serviço, que o 

débito é devido, a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, noto que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não trouxe prova mínima de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar documentos capazes 

de amparar as suas alegações, como o contrato devidamente assinado 
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pelo Reclamante, documento este hábil a constatar a contratação de 

serviço, bem como a sua inadimplência. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, não prevalece a alegação de 

possibilidade de ocorrência de fraude, uma vez que, assumindo o risco do 

negócio, é da Reclamada a responsabilidade de zelar pela lisura de suas 

contratações e diligenciar no sentido de evitar fraudes perpetradas por 

terceiros, nos exatos moldes da atual jurisprudência consoante segue: 

Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais. Sentença de procedência. Negativação indevida decorrente 

de fraude. Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. 

Na hipótese, o dano moral é in re ipsa e o quantum debeatur adequado. A 

existência de outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente 

pelo devedor não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os 

termos da Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta 

majoração, haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A 

SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 

557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 01698108220118190001 

RJ 0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (destaquei). Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa Reclamada. artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer 

ilícitos desta natureza. 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 Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 

e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado 

abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA 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, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-49.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TENIR EGEA DE OLIVEIRA WENGRAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010457-49.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANA TENIR EGEA DE OLIVEIRA WENGRAT 

REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A, WHIRLPOOL 

ELETRODOMESTICOS AM S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória, nos moldes do inciso I, do artigo 355, do 

Código de Processo Civil. Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada por ambas as Reclamadas, tendo em vista que se trata 

de comerciante e fabricante do produto, integrantes da cadeia de 

fornecedores, possuindo legitimidade passiva para responder pelo vício 

do produto. Nesse sentido, trago à colação seguinte julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. REJEIÇÃO 

QUE SE IMPÕE. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO 

FABRICANTE PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DESCABIMENTO. CASO DE VÍCIO DO PRODUTO QUE O TORNA 

IMPROPRIO PARA USO. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA 

ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 18, 

CAPUT DO CDC. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM FIXADO 

COM MODERAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Inexistência de responsabilidade exclusiva da fabricante 

quanto ao pagamento dos danos morais. A responsabilidade por defeito 
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do produto é do fabricante e do vendedor, solidariamente, eis que não se 

trata de fato do produto, mas de vício que torna o aparelho celular 

inadequado ao uso a que se destina. Incidência do artigo 18, caput, do 

CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva do comerciante rejeitada. 2. 

Ocorrência de ato ilícito, previsto no art. 186 do Código Civil e o 

conseqüente dever de indenizar. Danos morais caracterizados. Quantum 

fixado com moderação. Manutenção que se impõe. 3. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e não prov ido.  (TJ-BA -  APL : 

05110445320148050001, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2016). [g.n.] Ademais, não há 

falar em culpa de terceiro, porque inexiste nos autos provas de que a 

transportadora tenha contribuído para a quebra do produto. Segue julgado 

a corroborar com este entendimento: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. 

FORNECIMENTO DE PRODUTO. NÃO ENTREGA DE MERCADORIA 

ADQUIRIDA EM SITE DE COMPRA PELA INTERNET. FALHA OPERACIONAL 

DA EMPRESA DE TRANSPORTE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. 

ALEGAÇÃO AFASTADA POR FALTA DE PROVAS. CULPA OBJETIVA DO 

COMERCIANTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DO CDC. RECURSO 

PROVIDO. É do comerciante o ônus de provar a ocorrência das 

excludentes de responsabilidade prevista no § 3º, III, do art. 12, do CDC. 

No caso, como a apelante não forneceu nenhum elemento probatório 

capaz de excluir o dever de indenizar, a falta de entrega do produto 

adquirido pelo consumidor deve ser reparada integralmente pelo 

comerciante. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTO. 

NÃO ENTREGA DE FOGÃO COMPRADO EM SITE DE COMPRAS PELA 

INTERNET. DANO MORAL TIPIFICADO. ARBITRAMENTO DE R$ 2.500,00. 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.- O dano moral está tipificado, não 

havendo dúvidas sobre a violação da justa expectativa do consumidor de 

receber o fogão no prazo de 05 dias conforme regras sobre a entrega, 

pois o produto anterior estava quebrado e sem possibilidade de reparo. O 

inadimplemento da obrigação de entregar o produto e toda a má prestação 

de serviços gerou verdadeira intranquilidade, desgaste emocional e 

frustração no autor e sua família, pois com dois filhos menores, ficou 

privado de preparar qualquer tipo de alimento, presumindo-se, assim, 

manifesto constrangimento e aflição gerada pela situação que só foi 

resolvida depois de 30 dias com a entrega da mercadoria. Insistiu perante 

o serviço de atendimento ao cliente para a solução do problema, mas nada 

conseguiu. 2.- O valor arbitrado mostrou-se proporcional e razoável para 

atingir sua finalidade indenizatória: prevenir condutas futuras, punir o 

responsável do ato lesivo e ressarcir a vítima, sempre atentando-se às 

condições sociais e financeiras das partes para que não importe em 

enriquecimento sem causa. (TJ-SP - APL: 00260350820118260003 SP 

0026035-08.2011.8.26.0003, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/09/2013) [g.n.] Feita estas considerações, as Reclamadas 

são partes legítimas e solidárias para responder ao teor da presente ação. 

Passa à análise meritória. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais proposta por Adriana Tenir Egea de Oliveira em 

desfavor de Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos S.A. e Whirlpool S.A. Em síntese, expõe a Reclamante 

que adquiriu da primeira Reclamada um Cooktop Brastemp 5B 127-220V, 

60HZ, de cor preta no site da primeira Reclamada, pelo valor de R$ 829,60 

[oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos]. Narra que o 

produto foi entregue pela transportadora Transsete e, no momento em que 

foi receber o produto, verificou que ele estava danificado, apresentando 

traços de que havia caído durante o transporte. Aduz que se recusou a 

receber o produto avariado e a mercadoria voltou para a empresa, pelo 

que aguardou pela troca do produto. Relata que nunca recebeu outro 

produto ou o seu dinheiro de volta, tendo inclusive procurado auxílio junto 

ao PROCON, sem sucesso. Informa que permaneceu por três meses a 

espera do fogão, tendo que comer em restaurantes, o que a fez ter 

gastos superiores aos que teria se fizesse seu próprio alimento e que 

precisou adquiriu outro fogão. Fatos que motivaram a propositura da 

presente ação. Em contestação a segunda Reclamada sustentou culpa 

exclusiva da revendedora, pois o transporte é contratado pela revenda e 

que o produto não possuía vício de fabricação, bem como combateu os 

pedidos de danos materiais e morais. Já a primeira Reclamada alega perda 

do objeto da ação por ter efetuado a devolução do dinheiro pago pelo 

produto e se opôs aos pedidos de indenização por danos materiais e 

morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (artigo 373 I e II) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Afora isso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, em 

que pese as alegações das Reclamadas, estas não comprovaram que 

prestaram o serviço de forma adequada, pois não fizeram prova mínima de 

que o produto fora entregue em perfeitas condições de uso à Reclamante 

ou que tenham substituído o produto danificado. Não há nos autos sequer 

o comprovante de devolução do valor despendido pela Reclamante pelo 

cooktop, conforme alegou a primeira Reclamada. Portanto, as Reclamadas 

não se desincumbiram do encargo probatório que lhes tocava [CPC, art. 

373, II], vez que não apresentaram prova capaz de demonstrar que o 

produto fora entregue de forma perfeita a sua destinatária, tonando 

necessária a sua responsabilização pelos danos ocasionados a 

Reclamante. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Assim sendo, verifico que ocorreram diversos transtornos na aquisição 

do produto pela Reclamante, que acabou por não receber um 

eletrodoméstico para facilitação das atividades do lar, apesar do integral 

pagamento, tendo inclusive despesas com restaurantes enquanto 

aguardava uma substituição que não acorreu, o que culminou na compra 

de outro fogão e essas circunstâncias autorizam reconhecer a 

procedência da pretensão de danos morais. Quanto ao dano moral, certo 

é que houve situação excepcional que força acolher a tese de que o 

evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento. A 

ratificar tal entendimento, transcrevo abaixo a seguinte ementa: Apelação. 

Ação de Obrigação de fazer consubstanciada na substituição de produto 

c/c indenização por danos morais e materiais. Compra de guarda roupa 

pela internet chegando à residência do autor com defeito já que seus 

espelhos estavam quebrados. Sentença de procedência. Apelo autoral. 

Tempestividade que se reconhece, em razão da data da intimação da 

Defensoria Pública. Matéria devolvida restrita aos danos morais. Inúmeros 

foram os e-mails trocados entre as partes, no intuito de se alcançar a 

substituição do produto defeituoso, sendo que a parte ré, a todo o 

momento, limitou-se a responder negativamente, sob o argumento de que 

não havia qualquer ressalva na nota fiscal do produto. Dano moral 

configurado, comportando majoração para R$ 4.000,00, em razão da 

natureza do bem, a falha do serviço e a recusa de solução na via 

administrativa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

01568545820168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 14 VARA CIVEL, 

Relator: NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2017, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/10/2017) [g.n.] Assim, 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). Desta 

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. In casu, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio das Reclamadas de modo a evitar 

a reiteração da prática ilícita. Quanto ao dano material, determino a 

devolução dos valores referentes ao cooktop, devendo ser entregue 

eventual aparelho que estiver em sua posse para evitar enriquecimento 

sem causa. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 377 de 578



pretensão contida na inicial para CONDENAR as Reclamadas, de forma 

solidária, a pagarem a Reclamante o valor de R$ 829,60 [oitocentos e vinte 

e nove reais e sessenta centavos], corrigido monetariamente pelo INPC 

desde a distribuição da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a contar da data da citação e CONDENAR as Reclamadas, de forma 

solidária, a pagarem a Reclamante o valor R$ 4.000,00 [quatro mil reais], a 

título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC 

a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deve a autora devolver eventual cooktop que 

se encontre em sua posse, tendo em vista ausência destas informações 

no processo. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

parte por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113131 Nr: 356-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Dantas Castelo Branco, Marcos dos 

Santos Silva, Luciano Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Marcelino Santana de Oliveira Junior - 

OAB:MT 21.500

 Mister salientar que as medidas cautelares alternativas elencados no rol 

do art. 319 do CPP não atenderiam ao binômio necessidade e adequação 

nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o 

meio social, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da custódia 

cautelar.Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar formulado pela 

Defesa, e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da acusada Fabiana 

Dantas Castelo Branco.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115940 Nr: 1801-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Jovino da Silva, Josivaldo do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381

 “Vistos.

Realizada a audiência de custódia, verifica-se que não há qualquer 

irregularidade na prisão do autuado, notadamente a existência de abusos 

por parte dos policiais que realizaram a sua prisão.

Quanto ao pedido formulado pela defesa, tenho que não comporta 

deferimento. Os fatos imputados ao autuado, reconhecido por uma das 

vítimas, se revestem de gravidade concreta que desafia a medida 

excepcional da preventiva como única capaz de resguardar 

suficientemente a ordem pública, haja vista que se trata de crime de roubo 

a mão armada com a participação de adolescente realizado em 

estabelecimento comercial onde estavam presentes vários clientes.

Além disso, a decisão de fls. 25/29, proferida pelo Juízo plantonista é 

bastante fundamentada não havendo fatos novos capazes de alterar o 

que foi ali decidido.

Por todo o exposto, indefiro o pedido da defesa e mantenho a prisão 

preventiva já decretada em desfavor do autuado Michel Jovino da Silva.

Por fim, defiro prazo de 05 (cinco) dias para a defesa juntar procuração 

no presente autos.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115957 Nr: 1808-66.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Raliton Gomes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 “Vistos.

Inicialmente determino a remessa de cópia do depoimento do autuado ao 

Ministério Público para apuração dos fatos por ele narrados quanto ao 

possível abuso por parte do policial militar responsável pela sua prisão em 

flagrante.

Quanto ao pedido da defesa tenho que a despeito das razões exaradas 

pelo nobre defensor a decisão de fls. 38/43 deve ser mantida.

A quantidade de entorpecente apreendido aliada ao depoimento de 

testemunha no sentido de que na casa do acusado existe intensa e 

suspeita movimentação de pessoas revestem a sua conduta de gravidade 

concreta suficiente para desafiar a medida extrema e excepcional da 

prisão preventiva, ainda que se trate de réu primário.

Como se sabe, os predicados pessoais favoráveis do réu não são 

suficientes para garantir-lhe o direito de responder ao processo em 

liberdade quando existirem outras circunstancias que demonstrem que a 

prisão é necessária para garantir, entre outras coisa, a ordem pública, 

como é o caso dos autos.

De se considerar que o crime de tráfico é um dos que mais mal causam a 

sociedade, seja por escravizar os usuários, causando enormes dramas 

familiares, seja por trazer a reboque uma série de outros crimes. Essa 

gravidade abstrata aliada a gravidade concreta do caso presente em que 

foram apreendidos enterrados no quintal do acusado mais de 800g de 

maconha, indicam que outras medidas cautelares alternativas não seriam 

suficientes para evitar a reiteração criminosa, pois certamente geraria ao 

próprio acusado e a sociedade em geral a sensação de impunidade e de 

que crimes dessa natureza compensam, notadamente pela alta 

lucratividade que proporcionam.

Isto posto, mantenho a prisão preventiva já decretada em desfavor do 

autuado Jonathan Raliton Gomes Pinheiro.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113131 Nr: 356-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Dantas Castelo Branco, Marcos dos 

Santos Silva, Luciano Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Marcelino Santana de Oliveira Junior - 

OAB:MT 21.500

 Vistos.

Considerando a informação de que a ré Fabiana Dantas Castelo Branco 

possui um filho de 06 (seis) anos de idade, determino a elaboração da 

avaliação do núcleo familiar na residência da acusada, no prazo de 48hrs.

Oficie-se a Secretaria de Assistência Social para proceder a avaliação. 

Com a juntada do relatório do referido estudo, tornem os autos conclusos 

para deliberações.

Postergo a análise do pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela Defesa da acusada (fls. 108/115), para após a juntada do 

relatório da avaliação do núcleo familiar.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80246 Nr: 3409-49.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Antonio Scaravelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

denunciado Claudio Antonio Scaravelli, já qualificado nestes autos, em 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação 

ao crime descrito na denúncia. Inteligência do art. 107, inciso IV, 1.ª figura, 

e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.Publique-se. Intimem-se, 

observando-se a desnecessidade de intimação pessoal do acusado, 

bastando a de seu defensor constituído, conforme determina o artigo 1387 

da CNGC.Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem 

quaisquer custas ou despesas judiciais.Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 95232 Nr: 5662-33.2017.811.0012

 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: VANADIR ALVES RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMIPASTO INDÚSTRIA COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, movida 

por Vanadir Alves Ramalho em face de Germipasto Indústria Comércio 

Importação e Exportação de Sementes Ltda.

A parte requerente aduz que em 2009 propôs ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face da 

empresa denominada Real & Cia – Real H Nutrição e Saúde Animal, em 

razão de ter seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito, em 

caso semelhante ao presente feito, pois, um terceiro havia usado o seu 

nome indevidamente para contrair dívidas, de modo que teve seu 

financiamento do PRONAF negado; que, tal demanda, regida sob o código 

31192, teve a liminar deferida e foi julgada procedente.

Alega que, em outubro de 2007, teve seu financiamento do PRONAF 

negado sob o argumento de que havia sido protestado pela parte 

requerida, no valor de R$ 1.430,50 (mil, quatrocentos e trinta reais e 

cinquenta centavos), da mesma maneira como aconteceu nos autos 

código 31192.

Para tanto, requer a concessão de liminar, para que a parte requerida 

mantenha seu nome excluído dos cadastros de inadimplente. Juntou 

documentos.

Insiro, na data de hoje, junto ao Sistema Apolo a prioridade de urgência, 

com motivo de liminar, pois, no momento da distribuição, a causídica não 

efetuou tal operação, de modo que o processo não constava com grau de 

urgência.

1. Da justiça gratuita.

No caso, a parte autora apresenta insuficiência de recursos para pagar 

as custas processuais e despesas judiciais, dessa forma defiro a 

gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade 

compreender ao contido nos incisos do §1º do art. 98 do CPC. A 

concessão da gratuidade não afasta, (i) a responsabilidade da parte 

autora/beneficiário(a) pelas despesas processuais e pelos honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); 

(ii) o dever da parte autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas.

2. Do pedido liminar e inversão da prova.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, 

depende da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

vedada nos casos em que houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão.

Compulsando os documentos trazidos com a inicial, verifica-se que, em 

Juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência pretendida fazem-se presentes.

A probabilidade do direito repousa nas provas aparentemente idôneas dos 

documentos juntados às folhas 75/77 e 82. Ademais, é notório que a 

permanência da negativação impossibilita o reclamante de efetuar outras 

transações comerciais causando prejuízos que certamente seriam 

irreparáveis, ou de difícil reparação, danos que naturalmente decorreriam 

desses atos, isto na hipótese da tutela ser deferida apenas ao final.

E, por fim, nenhum perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório 

pode ser antevisto, uma vez que, eventualmente julgada improcedente a 

demanda, poderá o requerido promover a satisfação integral dos seus 

direitos creditícios, que teriam sido meramente postergados por força 

desta decisão, proferida, todavia, com base em razões e fundamentos 

jurídicos idôneos.

Assim, havendo elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ao Requerente, com fulcro o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, CONCEDO a tutela de urgência, DETERMINANDO que o 

requerido exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem 

como se abstenha de efetuar o registro do nome do Requerente junto aos 

órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Da audiência de conciliação ou de mediação (CPC, art. 334).

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou de mediação, 

com antecedência mínima de trinta dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos vinte dias de antecedência.

A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não 

admitir a autocomposição.

Poderá a parte requerida fazer, por petição, apresentada com dez dias de 

antecedência, contados da data de audiência, indicar seu desinteresse na 

autocomposição.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

 A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir.

A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por 

sentença.

A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada 

de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início 

de uma e o início da seguinte.

5. Da citação e intimação (CPC, art. 335 e seguintes).

Cite-se e intime-se a parte requerida.

 O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

6. Dos demais requerimentos.

 Defiro a inversão do ônus da prova, em favor da Requerente, nos termos 

do artigo 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica e informal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 85566 Nr: 4783-60.2016.811.0012
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ARAUJO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

Diante do ofício circular 01/2018/GAB/J-Aux, oriundo da Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso, bem como considerando a Resolução 

nº. 134/2011 do CNJ, que preconiza em seu artigo 1 que “as armas de 

fogo e munições apreendidas nos autos submetidos ao Poder Judiciário 

deverão ser encaminhadas ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação, após a elaboração do respectivo laudo pericial, intimação das 

partes sobre o seu resultado e eventual notificação do proprietário de 

boa-fé para manifestação quanto ao interesse na restituição”, DETERMINO 

que as partes sejam intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestarem se há necessidade de manutenção do armamento 

apreendido em depósito judicial.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99951 Nr: 455-19.2018.811.0012

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAILTON COSTA VIEIRA, CAROLINA COSTA VIEIRA, 

ANA ALICE CERQUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR COZER - OAB:33.156-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Carta Precatória advinda do Juízo da 3ª Vara Federal de 

Cascavel/PR, com a finalidade de proceder à inquirição da(s) 

testemunha(s) arrolada(s).

Assim, para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o 

dia 05 de abril de 2018, às 17h20min, (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara desta 

Comarca, no Fórum local.

Informe-se o juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 

do STJ.

Intimem-se os que deverão comparecer a solenidade.

Cumpra-se a ordem deprecada nos termos da CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85718 Nr: 4886-67.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Cardoso Santos, ANTONIO 

ROSALINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para retirar a carta precatória expedida e providenciar 

sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72608 Nr: 1819-31.2015.811.0012

 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: LUCIANO BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA 

XAVANTINA-MT, TÓKIO MARINE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VIANA DUARTE - 

OAB:40.072/GO, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/MT

 Intimação do autor para retirar a carta precatória expedida e providenciar 

sua distribuição.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-20.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLINE LEAL LIRA ALVES OAB - MT0021077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL SA (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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010077-20.2017.8.11.0012 REQUERENTE: FABIO SILVA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL SA 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, inc. I, do NCPC/15. Mérito 

Sustenta a reclamante que foi surpreendida com a negativação do seu 

nome no valor de R$ 161,67, visto que não possui nenhum débito com a 

reclamada. Contesta a requerida aduzindo que a parte autora contratou os 

serviços, que por sua vez não honrou com o adimplemento do débito. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, a fim de 

comprovar a relação jurídica entre as partes e na ausência de 

comprovação de contratação, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Ademais, as telas de sistemas colacionadas na 

contestação, são documentos produzidos unilateralmente, portanto, não 

servem para comprovar a legalidade na contratação dos serviços. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante para a referida contratação. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo 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 caracterizada 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. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. Ademais não há em se falar da aplicação da 

súmula n.º 385, do STJ, visto que no extrato juntado no Id. 7945294 consta 

uma única restrição, que inclusive está sendo discutida nestes autos. 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 
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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. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

5.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco 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. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus regulares efeitos jurídicos, o 

projeto de sentença da lavra da juíza leiga. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-28.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (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 o depósito constante do 

Id. 12504667 está com divergência de dados: tais como: número do 

processo, comarca, parte autora, intimo a parte requerida para que 

manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre as 

inconsistências, juntando, inclusive, a guia para pagamento extraída do 

sistema SisconDj. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 3 

de abril de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-23.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCIMAR BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010006-23.2014.8.11.0012 REQUERENTE: JOSILENE 

CAETANO DA SILVA REQUERIDO: CALCIMAR BORGES DA SILVA 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. Da revelia. A 

reclamada apesar de devidamente citada e não de ter comparecido na 

audiência de conciliação (Id 7902591), apresentou defesa (Id 7902596), 

razão pela qual, nos termos do art. 344 do Novo Código de Processo Civil 

reconheço a revelia. Entretanto, a revelia faz presumir verdadeiros os 

fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas 

não importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz 

verificar se tem fundamento o direito pleiteado pela parte autora. Mérito. 

Noticia a parte Reclamante que no ano de 2012 vendeu ao reclamado uma 

MOTOCICLETA HONDA/PAS/CG 150; ESD; CHASSI 9C2KC08204R027252; 

cor VERMELHA, no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais)pagos 

integralmente, que por sua vez não realizou a transferência de titularidade 

do bem, gerando débitos (IPVA, DPVAT e Licenciamento)em nome da 

autora, no valor de R$ 1.737,91. Fato que levou restrição ao CPF da 

autora, deixando-a impossibilitada de realizar qualquer transação 

comercial, razão pela qual pugna por indenização por danos morais, 

pagamento dos impostos, bem como a reclamada providencie a 

transferência da documentação da motocicleta. Em sua defesa a parte 

Reclamada justifica que apenas intermediou a negociação de compra e 

venda da motocicleta entre a parte autora e o senhor CLÁUDIO VAGNER 

DA SILVA. Afirma que o senhor Cláudio é quem deve compor o polo 

passivo da presente reclamação, devendo o mesmo efetuar a 

transferência do veiculo para o seu próprio nome. Pois bem. Não é 

admissível que se realize um negócio de compra e venda cuja 

transferência de propriedade seja realizada a prazo indeterminado, 

mormente quando o Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seu artigo 

123, § 1º que no caso de transferência de propriedade, o prazo para a 

adoção das providências necessárias à efetivação da expedição do novo 

Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias. Porém, após análise 

dos documentos trazidos pela parte autora (Id 7902583), verifica se que a 

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO 

ATPV consta o nome do sr. CLÁUDIO VAGNER DA SILVA, com 

reconhecimento de firma em Cartório, sendo portanto o legítimo 

responsável a realizar a transferência da titularidade da motocicleta. 

Dessa forma, não demonstrada a responsabilidade civil da parte 

reclamada, não deve esta ser condenada a indenizar a parte Reclamante 

pelos danos sofridos. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-20.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA BARROS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ILTON SOUZA PEREIRA (TESTEMUNHA)

EDIMILSON PORFÍRIO FILHO (TESTEMUNHA)

SATURNINO LUIZ VIZIOLI MONTEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010239-20.2014.8.11.0012 REQUERENTE: LUIZA BARROS 

RODRIGUES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 
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355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Perda do Objeto da Ação Quanto 

ao pedido do reclamante de desistência da presente demanda sob 

alegação de perda do objeto da ação (Id 10469386), resta a mesma 

afastada, posto que há pedido em condenação por danos morais por 

inadequada prestação de serviços, não havendo que se falar em perda do 

objeto da ação. Ademais, prevalece o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o 

qual “não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. Resta afastada a desistência suscitada. - Da Incompetência do 

Juizado Especial Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia. Mérito. A parte 

reclamante busca ver a parte reclamada condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais por má prestação de serviço, apontando 

bloqueios constantes de sinal e quedas frequentes nas chamadas em seu 

aparelho de telefone móvel, ocasião que ficou impossibilitada de manter 

contato com familiares. A parte reclamada na sua contestação alega que 

não cometeu ato ilícito ensejadores de indenização. Que houve de fato 

interrupção, por motiva de força maior, após vendaval na noite de 

08.10.2013, que causou a queda da torre que disponibilizava rede para 

fornecimento do serviço das operadoras de telefonia, porém buscou 

emergencialmente a solução para continuar prestando o melhor serviço à 

cidade de Nova Xavantina, providenciou a instalação de um a COW 

(Cellular On Wheel) que significa célula sobre rodas. Em sede de 

impugnação o reclamante requer audiência de instrução para oitivas de 

testemunhas. Após designação e intimação à reclamada da referida 

audiência, o autor requer desistência da presente ação. Pois bem, 

tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão; neste caso, não há 

nos autos prova alguma de que os serviços não foram prestados na 

forma contratada, nem mesmo aponta uma data e horário precisa em que 

houvesse uma falha no sinal. No que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova 

que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental e testemunhal do seu direito, mas manteve-se inerte. Assim, à 

parte toda a discussão que se trava no processo, entendo que a solução 

jurídica a ser adotada resume-se na simples constatação de que não há 

neste caso de simples defeito no sinal de telefonia celular, danos morais 

que exceda a esfera dos aborrecimentos por qualquer um suportáveis na 

vida em sociedade, posto que a falha no sinal atingiu todos os usuários. 

Não ignoro que mereça o consumidor bom, célere e eficiente atendimento, 

o que significa que há, neste caso, ato ilícito. A reclamante não sofreu 

nenhum abalo à honra e nem experimentou qualquer situação de dor, 

sofrimento ou humilhação. Os inconvenientes enfrentados pelo 

consumidor não excedem aos chamados meros aborrecimentos 

cotidianos. Assim, não se deve admitir a banalização dos danos morais, 

importante conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 

1988, reservada aos casos em que, realmente, se configure a dor, o 

sofrimento, a humilhação ou a exposição pública, situações que não se 

coadunam com uma simples falha no sinal telefônico, situação que 

bastaria a parte reclamante utilizar outro aparelho telefônico, de outra 

operadora, podendo contar com telefone fixo e até mesmo o telefone 

público. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-29.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010413-29.2014.8.11.0012 REQUERENTE: WANDERLEI SILVA 

DANTAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte Autora requer a 

desistência da presente demanda (Id 10469142). Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-14.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CADIA GISELA HOCHBEGER DIEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010414-14.2014.8.11.0012 REQUERENTE: CADIA GISELA 

HOCHBEGER DIEHL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte Autora 

requer a desistência da presente demanda (Id 10469237). Fundamento e 

decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-18.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010459-18.2014.8.11.0012 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

DE SOUSA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte Autora 

requer a desistência da presente demanda (Id 10468986). Fundamento e 

decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, 
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mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-03.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010460-03.2014.8.11.0012 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

DE SOUSA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte Autora requer a 

desistência da presente demanda (Id 10468371). Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010458-33.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010458-33.2014.8.11.0012 REQUERENTE: LUCINEIDE PEDRO 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte Autora requer a 

desistência da presente demanda (Id 10468565). Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010462-70.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JANNE CARLLA RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010462-70.2014.8.11.0012 REQUERENTE: JANNE CARLLA 

RIBEIRO SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte Autora 

requer a desistência da presente demanda (Id 10468705). Fundamento e 

decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-27.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZIVAN TENÓRIO DA FONSECA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Número do 

Processo: 8010536-27.2014.8.11.0012, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E DANOS]. REQUERENTE: 

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLEUZIVAN TENÓRIO DA 

FONSECA Vistos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

mormente após a análise dos Embargos de Declaração apresentado pelo 

reclamante no Id 10520282 , entendo que as razões expostas nos 

embargos encontram guarida e outro caminho não há a não ser acolher os 

embargos de declaração, com efeitos infringentes. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No caso, o reclamante sustenta que em sede da 

exordial formulou dois pedidos, quais sejam: “a condenação do reclamado 

na obrigação de efetuar a transferência do documento do veiculo e ao 

pagamento do valor do IPVA/DPVAT E SEGURO OBRIGATÓRIO no valor de 

R$ 1.594,87 (um mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete 

centavos)”, com razão que há omissão quando na sentença proferida, o 

Juízo se limitou a apreciar apenas o segundo pedido. Com efeito, pelos 

fundamentos da sentença houve acolhimento dos pedidos formulados na 

ação reclamatória, em tela. Ante o exposto, ACOLHO os presentes 

embargos opostos pelo reclamante, com fundamento no artigo 48 da Lei 

9.099/95, para ao fim de fazer constar o seguinte parágrafo em 

substituição ao dispositivo da sentença (Id 7911543): “ (...) DIANTE DO 

EXPOSTO, julgo procedente os pedidos formulados por RONALDO ALVES 

DE OLIVEIRA em face de CLEUZIVAN TENÓRIO DA FONSECA, extinguindo 

o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para: - 

determinar ao requerido que efetive junto ao DETRAN a transferência da 

motocicleta (125 HONDA TITAN KS, cor vermelha, placa JKZ 5271), em 10 

(dez) dias a contar de sua intimação quanto a presente sentença, sob 

pena de multa diária de R$ 50,00, limitada a 40 salários mínimos; - 

condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.594,87 (um mil quinhentos e 

noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos). (...)” Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 
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artigo 40 da Lei nº. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010551-93.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA DE ARAUJO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010551-93.2014.8.11.0012 REQUERENTE: ZULMIRA DE 

ARAUJO SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte Autora 

requer a desistência da presente demanda (Id 10469746). Fundamento e 

decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-57.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBE EVANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Número do 

Processo: 8010825-57.2014.8.11.0012, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: GLEIBE EVANDRO DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. A parte requerente não promoveu o 

andamento do feito, deixando de apresentar documento que comprove 

seu domicilio ou residência na comarca. Assim, com fundamento no art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, decido pela extinção da ação 

sem resolução do mérito. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e demais 

anotações de praxe; após, arquive-se. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga HOMOLOGO a sentença 

lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para 

que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30400 Nr: 889-23.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUNIOR AGUIAR DE JESUS COUTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:12081/O

 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 decorreu o prazo de suspensão do processo para 

quitação da dívida, intimo as partes para manifestarem, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre eventual cumprimento da obrigação, sob pena de 

arquivamento dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Nova Xavantina / MT, 3 de abril de 2018.

 Ronaldo Gonçalves da Silva

Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33250 Nr: 1488-55.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosalina Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Lima - OAB:3127-A/ MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

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

DR. MURILLO ESPINDOLA DE OLIVEIRA, OAB3.127-A, para acostar aos 

autos guia de despósito judicial e comprovante de pagamento ou dados da 

conta judicial, informações solicitada pelo Departamento de Depósitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça-MT, para a vinculação do valor da 

condenação pago nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54228 Nr: 355-07.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourença dos Santos Rodrigues, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

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

DR. MURILLO ESPINDOLA DE OLIVEIRA, OAB3.127-A, para acostar aos 

autos guia de despósito judicial e comprovante de pagamento ou dados da 

conta judicial, informações solicitada pelo Departamento de Depósitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça-MT, para a vinculação do valor da 

condenação pago nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24263 Nr: 297-77.2009.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Minuzzi
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEVERINO MINUZZI, Cpf: 27654052120, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 611,59 (Seiscentos e onze reais e cinquenta e 

nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser pago num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 477,91 (quatrocentos e 

setenta e sete reais e noventa e um centavos) e valor da taxa, qual seja 

133,68 (cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos). Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e 

taxas finais ou remanescentes), 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..

 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, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 02 de abril de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33058 Nr: 1296-25.2012.811.0044

 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: Marilei Terezinha Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Khalleb Hortifrutigranjeiros Ltda, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT, 

SOLANGE DA SILVA MACHADO - OAB:31375

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da petição do requerido juntados às fls. 

294/295, com urgência face a proximidade da audiência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27348 Nr: 338-10.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermes Gomes Bezerra - EPP, Ermes Gomes 

Bezerra, Ermes Gomes Bezerra, Keili Nagano Bezerra, Keili Nagano 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Cerqueira Morais - 

OAB:12549/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca do ofício de fl. 66.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52057 Nr: 1251-84.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Pereira Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do 

denunciado para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da cota 

ministerial de fl. 322.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 13720 Nr: 323-17.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely de Fatima Pratto, Ricardo Batista Damásio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navimix Suplementos Minerais e Rações Ltda, 

Navimix Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli E. Belão Portilho - 

OAB:2.248/MS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do exequente 

para no prazo de 05 (cinco) dias, reproceder a juntada de peças que 

entender pertinente, com o devido pagamento das guias para 

peticionamento, haja vista que não consta documentos a ser juntados 

nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 13877 Nr: 459-14.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely de Fatima Pratto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navimix Suplementos Minerais e Rações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcila Graciani de Souza - 

OAB:12005/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do exequente 

para no prazo de 05 (cinco) dias, reproceder a juntada de peças que 

entender pertinente, com o devido pagamento das guias para 

peticionamento, haja vista que não consta documentos a ser juntados 

nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78914 Nr: 1717-39.2017.811.0044

 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: Mauro Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solocimento Construções do Brasil Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73387 Nr: 2929-32.2016.811.0044

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: WTdS, CAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdJP, LHTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70000 Nr: 1638-94.2016.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Straliotto Nicoletti & Passos LTDA, Emerson 

José Santa Catarina, Carlos Alberto Nicoletti, Elaine Maria dos Passos, 

Elias Santa Catarina, Celso Straliotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64008 Nr: 2353-73.2015.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Karpinski - ME, Djonata Karpinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63359 Nr: 2023-76.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55753 Nr: 1563-26.2014.811.0044

 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): Isaías de Assunção Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31726 Nr: 2153-08.2011.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicação - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30107 Nr: 547-42.2011.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lairto Longhini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22995 Nr: 1775-57.2008.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joice Queiroz dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas da Silva - 

Procuradora Federal do IBAMA - OAB:25793/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20921 Nr: 2381-22.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo de Castro Ribeiro, Yalen Kley Soares 

de Castro Ribeiro, Catarina Soares Vitorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar Crema, Euzenir Cezarino Crema

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario César Crema - 

OAB:3873/MT, Mário Crema - OAB:2860-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17392 Nr: 1477-36.2006.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Almeida Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

INMETRO - OAB:6.397, Reinaldo Oliveira (Procurador Federal) - 

OAB:310.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 260 Nr: 552-89.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz David Baldini Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-04.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DE JESUS COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 

13/07/2018 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 retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO CALI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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 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: 

13/07/2018 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. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-34.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO CALI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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 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: 

13/07/2018 Hora: 16:00 , 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 retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010766-12.2010.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

CLEYTON MARCELO DIAS OAB - MT0012287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES MENDES MOTA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para informar se o acordo foi cumprido, bem como 

para dar andamento no presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-49.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY SOUSA NEGRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

03/07/2018 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. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-76.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO GONCALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

03/07/2018 Hora: 16:00 , 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. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-60.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMA CEZARIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

03/07/2018 Hora: 16:30 , 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. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

04/07/2018 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. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010540-94.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA F M DE CARVALHO PERES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIENE DE JESUS (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 para, querendo, dar andamento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-46.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

04/07/2018 Hora: 16:00 , 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 retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR DE JESUS VAZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

04/07/2018 Hora: 16:30 , 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. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-16.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIALBA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

05/07/2018 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. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILDO PINHEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 
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05/07/2018 Hora: 16:00 , 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 retro.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75985 Nr: 3596-18.2015.811.0023

 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: JOCIAS BORGES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO BORGES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Publicar três vezes, com intervalo de 10(dez) dias

AUTOS N.º 3596-18.2015.811.0023 – Código: 75985

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: JOCIAS BORGES DE SOUSA

INTERDITADO: JOSELITO BORGES DE SOUSA

INTIMANDO: Requerido(a): Joselito Borges de Sousa, Cpf: 74989081072, 

Rg: 1068885274 SSP RS Filiação: Angelin de Souza e Nair Borges de 

Souza, data de nascimento: 22/08/1973, brasileiro(a), natural de 

Planalto-RS, , Endereço: Rua das Bananeiras, Nº 190, Bairro: Liberdade, 

Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Tornar público a sentença que decretou a interdição de 

Joselito Borges de Sousa, acima qualificado, declarando-o absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do CPC - 

patologia mental – CID – F70.0 (retardo mental leve).

SENTENÇA: Desta feita, diante do resultado da perícia conclui-se que o 

interditando encontra-se impedido de administrar sua própria vida. Assim, 

considerando que o artigo 1767, inciso I, do Código Civil estabelece que 

estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade, à JOCIAS BORGES DE 

SOUSA deverá ser nomeado CURADOR. No entanto, a interdição de 

JOSELITO BORGES DE SOUSA se dará para o fim de dar-lhe curador para 

ASSISTI-LO nos atos de natureza patrimonial e negocial, haja vista que a 

Lei nº 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

promoveu alterações no Código Civil, especificamente no artigo 4º, inciso 

III, para disciplinar que são incapazes relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade. Desta feita, embora o pedido contido 

na inicial seja para determinar a interdição de JOSELITO BORGES DE 

SOUSA para que o requerente JOSELITO BORGES DE SOUSA possa 

representá-lo na prática de todos os atos da vida civil, este magistrado 

apenas poderá nomear curador à interditanda para que possa ser 

ASSISTIDO nos atos relativos aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, em atenção ao que dispõe o artigo 85 da Lei nº 13.146/2015 e à 

atual redação do artigo 4º do Código Civil. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para 

decretar a INTERDIÇÃO de JOSELITO BORGES DE SOUSA, nascido em 

22/8/1973, portador do CPF nº 749.890.810-72, RG nº 2894607-3 SSP/MT, 

declarando-a RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de 

acordo com o artigo 1.775, § 1º, do citado codex, nomeio como seu 

CURADOR JOCIAS BORGES DE SOUSA, portador do RG nº 177.413 

SSP/PA e CPF: 425.297.161-34, para ASSISTI-LO nos atos relacionados 

aos direitos de natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL (art. 85 da Lei 

13.146/2015).Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º 

do CPC e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil de pessoas naturais e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. Sem custas e honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes 

Luna - Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75985 Nr: 3596-18.2015.811.0023

 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: JOCIAS BORGES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO BORGES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Publicar três vezes, com intervalo de 10(dez) dias

AUTOS N.º 3596-18.2015.811.0023 – Código: 75985

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: JOCIAS BORGES DE SOUSA

INTERDITADO: JOSELITO BORGES DE SOUSA

INTIMANDO: Requerido(a): Joselito Borges de Sousa, Cpf: 74989081072, 

Rg: 1068885274 SSP RS Filiação: Angelin de Souza e Nair Borges de 

Souza, data de nascimento: 22/08/1973, brasileiro(a), natural de 

Planalto-RS, , Endereço: Rua das Bananeiras, Nº 190, Bairro: Liberdade, 

Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Tornar público a sentença que decretou a interdição de 

Joselito Borges de Sousa, acima qualificado, declarando-o absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do CPC - 

patologia mental – CID – F70.0 (retardo mental leve).

SENTENÇA: Desta feita, diante do resultado da perícia conclui-se que o 

interditando encontra-se impedido de administrar sua própria vida. Assim, 

considerando que o artigo 1767, inciso I, do Código Civil estabelece que 

estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade, à JOCIAS BORGES DE 

SOUSA deverá ser nomeado CURADOR. No entanto, a interdição de 

JOSELITO BORGES DE SOUSA se dará para o fim de dar-lhe curador para 

ASSISTI-LO nos atos de natureza patrimonial e negocial, haja vista que a 

Lei nº 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

promoveu alterações no Código Civil, especificamente no artigo 4º, inciso 

III, para disciplinar que são incapazes relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade. Desta feita, embora o pedido contido 

na inicial seja para determinar a interdição de JOSELITO BORGES DE 

SOUSA para que o requerente JOSELITO BORGES DE SOUSA possa 

representá-lo na prática de todos os atos da vida civil, este magistrado 

apenas poderá nomear curador à interditanda para que possa ser 
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ASSISTIDO nos atos relativos aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, em atenção ao que dispõe o artigo 85 da Lei nº 13.146/2015 e à 

atual redação do artigo 4º do Código Civil. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para 

decretar a INTERDIÇÃO de JOSELITO BORGES DE SOUSA, nascido em 

22/8/1973, portador do CPF nº 749.890.810-72, RG nº 2894607-3 SSP/MT, 

declarando-a RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de 

acordo com o artigo 1.775, § 1º, do citado codex, nomeio como seu 

CURADOR JOCIAS BORGES DE SOUSA, portador do RG nº 177.413 

SSP/PA e CPF: 425.297.161-34, para ASSISTI-LO nos atos relacionados 

aos direitos de natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL (art. 85 da Lei 

13.146/2015).Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º 

do CPC e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil de pessoas naturais e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. Sem custas e honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes 

Luna - Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65792 Nr: 3092-80.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUENO DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA ME, 

ORACIO BUENO DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N. 3092-80.2013.811.0023

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A,S): BUENO DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA ME e ORACIO 

BUENO DE OLIVEIRA e MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA

CITANDO(A,S): Executados(as): Bueno de Oliveira & Barbosa Ltda ME, 

pessoa jurídica, CNPJ: 07.283.010/0001-20/Inscrição Estadual: 

51200932901

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/11/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 283.016,76 – A ATUALIZAR

HONORÁRIOS FIXADOS: R$ 2.300,00

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) Eexecutado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O banco autor maneja ação de execução de titulo 

extrajudicial em desfavor do executado, acima qualificado, com o objetivo 

de receber a importância de R$ 283.016,76 (a atualizar) oriunda de cédula 

de crédito bancário/Empre´stimo/Capital de giro – 385-4266297, c/c 

13.764, Agência 1646, celebrada em 13/12/2010, requer a citação do 

executado, para que, nos termos do artigo 829 do CPC, pague, no prazo 

legal de 03 (três dias, a importância devida.

DESPACHO: Vistos em correição. Defiro o pedido de fls.99/99vº, assim, 

cite-se a parte executada via edital, com prazo de 30 dias, transcorrido o 

prazo sem resposta certifique-se, ficando desde já nomeada a Defensoria 

Pública atuante nesta Comarca, como curadora especial (art. 72, inc. II, do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, José Claret de Almeida Marques, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 19 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83347 Nr: 1126-43.2017.811.0023

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MUNIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SIQUEIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

Publicar três vezes, com intervalo de 10(dez) dias

AUTOS N.º 1126-43.2017.811.0023 – Código: 83347

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: ANTONIA MUNIZ DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: ANTONIO SIQUEIRA DA LUZ

INTIMANDO: Interditado: Antonio Siqueira da Luz, Cpf: 92168361304, Rg: 

13741952000-8 GEJ MA Filiação: Aureliano Vieira da Luz e Carminda da 

Silva Siqueira, data de nascimento: 05/12/1958, brasileiro(a), natural de 

Chapadinha-MA, convivente, Endereço: Rua Ceará N° 444, Bairro: Mãe de 

Deus, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Tornar público a sentença que decretou a interdição de 

Antonio Siqueira da Luz, acima qualificado, declarando-o absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do CPC.

 SENTENÇA: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO 

NA INICIAL para decretar a INTERDIÇÃO de ANTONIO SIQUEIRA DA LUZ, 

nascido em 05/12/1958, portadora do CPF nº 921.683.613-04, RG 

13741952000-B SSP/MA, declarando-o ABSOLUTAMENTE INCAPAZ de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, 

do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do citado codex, 

nomeio como sua CURADORA ANTONIA MUNIZ DA SILVA, portadora do 

RG nº 2891296-9 SSP/MT e CPF: 655.627.711-87, para ASSISTI-LO nos 

atos relacionados aos direitos de natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL 

(art. 85 da Lei 13.146/2015). Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço fundamentado no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 

755, § 3º do CPC e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a 

presente decisão no Registro Civil de pessoas naturais da Chapadinha/MA 

e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 

estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 

(uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. Sem custas e honorários, 

por serem beneficiários da justiça gratuita. Publicada em Audiência, saem 

os presentes intimados. As partes renunciaram o prazo recursal. 

Homologo a renuncia, certifique-se o transito em julgado. Expeça-se termo 

de curatela em favor da requerente. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil 

de Chapadinha/MA para averbar a presente sentença no termo de 

nascimento do interditado fl. 12. Oficie-se ao TRE para suspensão dos 

direitos políticos. Oficie-se a Receita Federal encaminhado cópia da 
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sentença. Cumpram-se as demais normas da C. N. G. 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, Josélio Fernandes 

Luna - Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 12 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82267 Nr: 360-87.2017.811.0023

 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: FRANCISCO RODRIGUES CARDOZO

 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:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 360-87.2017.811.0023 (82267)

Espécie: Pensão por Morte (INSS)

 Data e horário: 8 de março de 2018, às 16h00min

 PRESENTES

Juiz de Direito: Evandro Juarez Rodrigues.

 DELIBERAÇÕES

1. Declarada aberta a audiência, ausente a parte autora por motivos de 

saúde, diante do exposto restou prejudicado o ato.

2. Vistas ao procurador da parte autora para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

3. Saem os presentes intimados.

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES – Juiz de Direito:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85503 Nr: 2525-10.2017.811.0023

 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: JOAQUIM PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

Publicar três vezes, com intervalo de 10(dez) dias

AUTOS N.º 2525-10.2017.811.0023 – código 85503

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA SOARES

INTERDITANDO: ANTONIO PEREIRA SOARES

INTIMANDO: Requerido(a): Antonio Pereira Soares, Cpf: 92021310159, Rg: 

1260360-0 SSP MT Filiação: Rafael Pereira Soares e Luzia Cavalheiro, 

data de nascimento: 30/10/1971, brasileiro(a), natural de Guairaçá-PR, 

solteiro(a), Endereço: Rua Hermes da Fonseca, 46, Bairro: Centro, Cidade: 

Peixoto-MT

FINALIDADE: Tornar público a sentença que decretou a interdição de 

JOAQUIM PEREIRA SOARES, acima qualificado, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 

1.775, § 1º, do CPC - patologia mental – CID – F 20.0 (anomalia psíquica).

 DECISÃO: JOAQUIM PEREIRA SOARES ajuizou AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 

DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA aduzindo que 

ANTÔNIO PEREIRA SOARES foi interditado e nomeado como curador a sua 

irmã TEREZA COSTA DIAS, a qual se mudou para a cidade de Várzea 

Grande/MT, estando assim, o curatelado em situação de extrema 

dificuldade para acessar os recursos oriundos de seu benefício 

previdenciário.(...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL para substituir a CURATELA de ANTÔNIO PEREIRA 

SOARES, nascido em 30/10/1971, portadora do CPF nº 920.213.101-59, 

RG nº 1260360-0 SSP/MT, declarando-a RELATIVAMENTE INCAPAZ de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, 

do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do citado codex, 

nomeio como seu CURADOR JOAQUIM PEREIRA SOARES, portadora do 

RG nº 938640 SSP/MT e CPF: 010.481.091-27, para ASSISTI-LA nos atos 

relacionados aos direitos de natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL (art. 85 

da Lei 13.146/2015). Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º 

do CPC e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil de pessoas naturais e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. P. R. I. C. P. Az 

06/03/2018, Evandro Juarez Rodrigues, 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, Josélio Fernandes 

Luna – Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 6 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85503 Nr: 2525-10.2017.811.0023

 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: JOAQUIM PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

Publicar três vezes, com intervalo de 10(dez) dias

AUTOS N.º 2525-10.2017.811.0023 – código 85503

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA SOARES

INTERDITANDO: ANTONIO PEREIRA SOARES

INTIMANDO: Requerido(a): Antonio Pereira Soares, Cpf: 92021310159, Rg: 

1260360-0 SSP MT Filiação: Rafael Pereira Soares e Luzia Cavalheiro, 

data de nascimento: 30/10/1971, brasileiro(a), natural de Guairaçá-PR, 

solteiro(a), Endereço: Rua Hermes da Fonseca, 46, Bairro: Centro, Cidade: 

Peixoto-MT

FINALIDADE: Tornar público a sentença que decretou a interdição de 

JOAQUIM PEREIRA SOARES, acima qualificado, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 

1.775, § 1º, do CPC - patologia mental – CID – F 20.0 (anomalia psíquica).

 DECISÃO: JOAQUIM PEREIRA SOARES ajuizou AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 

DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA aduzindo que 

ANTÔNIO PEREIRA SOARES foi interditado e nomeado como curador a sua 

irmã TEREZA COSTA DIAS, a qual se mudou para a cidade de Várzea 

Grande/MT, estando assim, o curatelado em situação de extrema 

dificuldade para acessar os recursos oriundos de seu benefício 

previdenciário.(...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL para substituir a CURATELA de ANTÔNIO PEREIRA 

SOARES, nascido em 30/10/1971, portadora do CPF nº 920.213.101-59, 

RG nº 1260360-0 SSP/MT, declarando-a RELATIVAMENTE INCAPAZ de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, 

do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do citado codex, 

nomeio como seu CURADOR JOAQUIM PEREIRA SOARES, portadora do 

RG nº 938640 SSP/MT e CPF: 010.481.091-27, para ASSISTI-LA nos atos 

relacionados aos direitos de natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL (art. 85 
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da Lei 13.146/2015). Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º 

do CPC e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil de pessoas naturais e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. P. R. I. C. P. Az 

06/03/2018, Evandro Juarez Rodrigues, 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, Josélio Fernandes 

Luna – Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 6 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81610 Nr: 3500-66.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERMAQ TRATORES E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEU RAFAEL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670, MANOEL RODRIGUES NEGRÃO - OAB:3.513-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por ROBEMAQ TRATORES E 

MOTORES LTDA em face de ALFEU RAFAEL FILHO.Diante da certidão de 

fl. 35, fica caracterizado o abandono da causa.É o sucinto relatório. 

Decido.Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, declaro 

extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, II, do 

CPC.Sem Custas e honorários pela parte autora.Transitada em julgado, 

arquive-se com as formalidades de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88951 Nr: 654-08.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 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$ 

60,00(sessenta 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 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-58.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA VIANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON DOMINGUES OAB - MT23257/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO DESPACHO Processo: 

1000031-58.2017.8.11.0023; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SEBASTIANA VIANA DE SOUSA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em correição. Intime-se a parte devedora para cumprir a sentença 

proferida nos autos (ID: 5745119), no prazo de 15 dias, sob pena de 

aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, do CPC. Transcorrido o 

prazo sem cumprimento voluntário, à Contadora Judicial para atualização 

da dívida, acrescida de multa de 10%, consoante o disposto no art. 523, 

do CPC, voltando-me conclusos para análise do pedido de penhora on-line 

(ID: 12067126). Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-73.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HENIVAN GABRIEL GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/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)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Autos: 1000127-73.2017.811.0023 Promovente: HENIVAN GABRIEL 

GUEDES Promovido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. ATIVOS S/A opôs Embargos de Declaração no 

id. 11868771, contra a sentença prolatada no id. 11814520, com a 

arguição de houve omissão, contudo sem apontar precisamente os vícios, 

mas trazendo argumentos com o objetivo de reformar o julgado. É o 

relatório do essencial. Os Embargos de Declaração são ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do 

julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, 

conforme estabelece o art. 83 da Lei n. 9.099/95: Art. 83. Cabem 

embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão. Neste contexto, observa-se que o 

pedido da parte embargante, consistente em que seja julgado 

improcedente o pedido contraposto, extrapola as hipóteses de cabimento 

dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e 

não sanar eventual vício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 
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No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a 

pretensão é de reapreciação da matéria decidida e não de 

aperfeiçoamento do julgado, a sentença embargada deve permanecer 

inalterado. Ademais, os Embargos de Declaração devem ser interpostos 

com identificação precisa do suposto vício apresentado da decisão 

embargada. A interposição de Embargos de Declaração sem a expressa 

indicação de obscuridade, omissão, contradição ou inexatidão material, 

viola o Princípio da Dialeticidade diante da inépcia recursal. A propósito: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NÃO INDICADAS.  SÚMULA 284/STF. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL 

AFASTADA. VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE 

FATOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE 

ASTREINTES. COMPATIBILIDADE. 1. A ausência de expressa indicação de 

obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não 

conhecimento do recurso especial. Aplica-se, neste caso, a Súmula 

284/STF. (...) (STJ REsp 1186851/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 05/09/2013) Por esta 

razão, considerando que o recurso embargado não observou a 

dileticidade recursal, este não merece conhecimento. Ante o exposto, 

opino por rejeitar os Embargos de Declaração. Submeto o presente projeto 

de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de decisão elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-39.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Número do 

Processo: 1000030-39.2018.8.11.0023, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. 

REQUERENTE: EMILIANA BORGES FRANCA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. EMILIANA BORGES FRANCA 

ajuizou ação indenizatória em desfavor da GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Em síntese, alegou que adquiriu passagem trecho 

Cuiabá – Congonhas/SP, quando percebeu o equivoco cancelou o 

itinerário e alterou para Cuiabá – Guarulhos/SP para a mesma data 

09/06/2017 conforme o localizador da passagem acostada na ID 

11688577. No entanto, a parte promovida estaria cobrando as duas 

passagens, não como alteração conforme ID 11688524. Ao final pleiteou a 

restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

11951203. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 11981451 e 

impugnação à contestação não foi apresentada. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes e tendo como base o Ônus da 

Contestação Específica (artigo 341 do CPC), admito como incontroversos 

os fatos de que houve a alteração no voo. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Alteração do contrato por parte do 

passageiro. Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, 

o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago somente 

quando a alteração por foi iniciativa do transportador. Em regulamentação, 

quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC 

prevê que a comercialização da passagem deverá elucidar claramente o 

percentual do reembolso, garantindo pelo menos uma opção com multa 

que não ultrapasse a 5% e assegurando a integralidade do reembolso 

apenas no caso de alteração por parte do transportador. Esta é a 

exegese extraída da interpretação conjunta dos artigos 3º, 5º, inciso II, 9º, 

12, § 1º da referida resolução: Art. 3º O transportador deverá oferecer ao 

passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea em que a multa 

pelo reembolso ou remarcação não ultrapasse 5% (cinco por cento) do 

valor total dos serviços de transporte aéreo, observado o disposto nos 

arts. 11 e 29, parágrafo único, desta Resolução. Art. 5º No processo de 

comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do 

destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos 

seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações 

ao usuário (...) II - regras de não apresentação para o embarque 

(no-show), remarcação e reembolso, com suas eventuais multas; Art. 9º 

As multas contratuais não poderão ultrapassar o valor dos serviços de 

transporte aéreo Art. 12. As alterações realizadas de forma programada 

pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente 

contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência 

mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo 

a escolha ser do passageiro, nos casos de: Isso significa dizer que, 

dependendo da modalidade de tarifa em que foi adquirida a passagem, a 

desistência por iniciativa do passageiro, pode comprometer o direito de 

reembolso. Embora este regramento possa transparecer abusivo ao 

consumidor, com fulcro no artigo 49 da Lei 11.182/2005, isso reflete 

apenas o regime de liberdade tarifária outorgado ao serviço de transporte 

de passageiro, cabendo às companhias aéreas apenas informar sua 

tabela tarifária à ANAC. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DE TAXA PARA 

UTILIZAÇÃO DE POLTRONA COM MAIS ESPAÇO AO PASSAGEIRO. 

"ASSENTO CONFORTO". LICITUDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Ainda que os espaços entre os assentos na classe 

econômica sejam inferiores ao desejado, é certo que, em situações 

especiais, cabe ao consumidor, se quiser maior conforto e espaço, 

adquirir assentos diferenciados ou em classe superior, sendo legítima a 

cobrança adicional de taxas ou tarifas, o que encontra respaldo no art. 4º 

da Resolução 138/2010 da ANAC . Nos termos do art. 49 da Lei nº 

11.182/2005, "na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o 

regime de liberdade tarifária", por meio do qual as companhias aéreas 

podem determinar suas próprias tarifas, devendo apenas comunicá-las à 

ANAC . A cobrança de adicional próximo a 25% do valor da tarifa não se 

mostra abusiva, já que condizente com o serviço oferecido e de acordo 

com a legislação especial. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099 /95. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004549036, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 26/02/2014) Não obstante a liberdade tarifária, nos termos do 

artigo 31 do CDC, as companhias aéreas continuam com o dever de 

oferecer seus serviços com informações corretas, claras e precisas. No 

caso concreto, em análise ao comprovante de compra da passagem, 

juntado pela própria parte promovente (ID 12124587), nota-se que esta foi 

adquirida com a opção de tarifa programada (ID 11688552), não 

promocional, constando, de forma evidente, que se trata de passagem 

reembolsável. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partindo desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a cobrança indevida na fatura do cartão de crédito sem o 

correspondente esclarecimento, pois de acordo com o bilhete emitido após 

o cancelamento não há indicação de ônus rescisório (ID 12124587), é 

suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência da 

indisponibilidade financeira, na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão de proporcior sentimentos 
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indesejados como raiva, frustração, angustia e ansiedade. Ademais, a 

indisponibilidade financeira da referida quantia tem o condão de 

comprometer o orçamento , bem como gerar inadimplemento de despesas 

básicas, ocasionando a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou indevidamente, 

conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante 

consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo 

único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido 

com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Todavia, considerando que o 

recebimento indevido foi ocasionado com a cobrança na fatura de 

pagamento, não vislumbro que haja má-fé que justifique a repetição de 

indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma simples. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 1) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida, a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a contar da citação; b) condenar a 

parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 359,90 

(trezentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) a título de 

repetição de indébito na forma simples, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (15/05/2017, ID 11688524), 

cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação. Transitado em julgado, arquive-se. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga Vistos em correição. 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. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010096-95.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI CARTAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010096-95.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: OMNI CARTAO O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 3 de abril de 2018. Atenciosamente. 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010096-95.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI CARTAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010096-95.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: OMNI CARTAO O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 3 de abril de 2018. Atenciosamente. 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-92.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VIRSONEIS OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010027-92.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VIRSONEIS OLIVEIRA 

ALVES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE 

AZEVEDO , 3 de abril de 2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-92.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VIRSONEIS OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010027-92.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VIRSONEIS OLIVEIRA 

ALVES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE 

AZEVEDO , 3 de abril de 2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000136-35.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ANA UNSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000136-35.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADELAIDE ANA UNSER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, 

o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 3 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000136-35.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ANA UNSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000136-35.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADELAIDE ANA UNSER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, 

o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 3 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-89.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA DE AQUINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010174-89.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.800,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: AVELINA DE AQUINO 

MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS PEIXOTO DE 
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AZEVEDO, 27 de março de 2018. Senhor(a): EMILIANA BORGES FRANÇA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA 

DA REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, constante dos autos , 

requerer o que de direito. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-89.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA DE AQUINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010174-89.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.800,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: AVELINA DE AQUINO 

MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 27 de março de 2018. Senhor(a): CARLA DENES CECONELLO 

LEITE Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADA DA EXECUTADA, do inteiro teor da sentença, constante do 

autos, para o seu cumprimento, sob as penalidades da lei. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-94.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO FAVATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA RIBEIRO DA SILVA OAB - PR61350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIL PLACAS LTDA - ME (REQUERIDO)

EDITORA CGNX EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO FERREIRA NETTO OAB - PR0038244A (ADVOGADO)

HELIO DE JESUS SANTANA OAB - PR0048192A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Dados do 

processo: Processo: 8010152-94.2015.8.11.0023; Valor causa: R$ 

25.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE PAULINO FAVATO JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: EDITORA CGNX 

EIRELI - ME, AGIL PLACAS LTDA - ME FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

REQUERIDA (ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO) acima qualificada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento voluntariamente da quantia 

de R$ 9.446,19 (nove mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e 

dezenove centavos), Conforme memória de cálculo juntado aos autos, nos 

termos do artigo 523 do CPC/2015. SOB PENA DE PENHORA ON LINE. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 3 de abril de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-86.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010407-86.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO ROGERIO DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 3 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-86.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010407-86.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO ROGERIO DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 3 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010129-17.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA DE SOUZA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Dados do 

processo: Processo: 8010129-17.2016.8.11.0023; Valor causa: R$ 

1.200,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

JESSICA MARIA DE SOUZA ALMEIDA Parte Ré: EXECUTADO: DIGITI 

BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

REQUERENTE acima qualificada para, no prazo de 15 (QUINZE) dias, 
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efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), cuja correção monetária e juros de mora de 1% 

ao mês deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença. 

Despacho/Decisão: Vistos etc. Intime-se a parte devedora para cumprir a 

sentença proferida nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação 

da multa de 10% prevista no art. 523, do CPC/2015. Transcorrido o prazo 

sem cumprimento voluntário, à Contadora Judicial para atualização da 

dívida, acrescida de multa de 10%, consoante o disposto no art. 523, do 

CPC/2015, voltando-me conclusos para análise do pedido de penhora 

on-line. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 3 de abril de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-41.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FREITAS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000155-41.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 645,42; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WESLEY LOPES DA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: DIOGO FREITAS DE 

SOUZA Senhor(a): SABASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DO AUTOR, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 03/05/2018, às 13:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada o reclamante, o feito será julgado extinto sem resolução do 

mérito com fulcro no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 3 de abril 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

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 140331 Nr: 3846-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da certidão 

do oficial de justiça juntada em Ref. 36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163002 Nr: 1769-94.2018.811.0013

 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: ADELICE SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas a parte autora para impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163283 Nr: 1884-18.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas a parte autora para impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163281 Nr: 1882-48.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNA APARECIDA DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas a parte autora para impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163277 Nr: 1879-93.2018.811.0013

 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: MARCIO ROGÉRIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vistas a parte autora para manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117877 Nr: 2831-43.2016.811.0013

 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: PRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

ação, para, querendo apresentar contestação, e até a presente data não 

houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82941 Nr: 311-18.2013.811.0013

 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: André Camilo Carvalho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

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

OAB:5736/MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43094 Nr: 5365-72.2007.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Limirio Marçal, Maria Luzia Marçal, Limirio 

Marçal, Ivone Limiria da Silva, Ozana Limíria Marçal, Valdeci Claudio da 

Silva, Valdeci Pereira da Fé, Valdivina Limíria da Fé

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Volpi - OAB:OAB-RO 

533, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT.

 Defiro o requerido, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 18196 Nr: 2208-33.2003.811.0013

 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: Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Alves Ferreira Junior, Hélio Adriano 

Marostica, Valmir César Saran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Babka - OAB:303464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas - 

OAB:8478-A, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, GUSTAVO 

GUILHERME COSTA SALAZAR - OAB:11519, Irajá Resende de 

Lacerda - OAB:, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492-MT, 

Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 Initme-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63926 Nr: 4265-43.2011.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Moura do Nascimento Campos, Luiz Henrique 

Nascimento campos, Leandro Humberto Nascimento Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rubens Carvalho Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60650 Nr: 990-86.2011.811.0013

 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: Demilto Alves Moreira

 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:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84000 Nr: 1459-64.2013.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinicius Rolim de Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorvil Afonso vilela Neto - 

OAB:9666/MS

 Intime-se o exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23152 Nr: 2499-96.2004.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Fauze Nassin 

Jorge, Danilo de Amo Arantes, Aderbal Luiz Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Regina Vaz Castro 

- OAB:150620-SP, JOAO AUGUSTO PORTO COSTA - OAB:105332, 

Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Intime-se o executado. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47540 Nr: 4211-82.2008.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea Candida Rodrigues, João Claiton 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 1. Intime-se o réu acerca do pedido da autora para incluir no polo passivo 

o réu PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA, vendedor do imóvel.

2. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100389 Nr: 2287-89.2015.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SOARES DE SOUZA 

AZAMBUJA - OAB:17331-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para transferência, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 6011 Nr: 1912-50.1999.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues da Silva, Neurely Silva Souza, 

Laudicéia Vieira da Silva, Neuryel Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Omero Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota 

- OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fls.292, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vistas a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 85543 Nr: 3142-39.2013.811.0013

 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 Domingas Farias de Souza, AFSP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Palmiro da Silva e 

Lima - OAB:0003/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 86768 Nr: 4429-37.2013.811.0013

 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 Pereira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60871 Nr: 1211-69.2011.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José da Silva Araujo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705, Leandro Creder Leite Lopes - OAB:MT n°.9.219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1211-69.2011.811.0013

Código nº 60871

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por OSMAR DA SILVA 

ARAUJO em face do ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA ARAUJO COSTA, 

devidamente qualificada nos autos.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 68, o inventariante foi intimado 

pessoalmente para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido 

inerte por mais de 1 (um) ano.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pelo 

interessado.

Pelo exposto, considerando que o inventariante não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, o feito permaneceu parado por mais 

de 1 (um) ano, com alicerce no art. 485, II, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

CONDENO o inventariante ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como dos honorários de sucumbência, os quais fixo no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo 

Código de Processo Civil. No entanto, considerando a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita (fl. 41), as cobranças de tais 

verbas ficam suspensas, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, 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, 19 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64025 Nr: 75-03.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Cândido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Afonso Galdino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 75-03.2012.811.0013

Código nº 64025

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por NAIR CÂNDIDO DA 

SILVA em face do ESPÓLIO DE AFONSO GALDINO DUTRA, devidamente 

qualificada nos autos.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 21, a inventariante foi intimada 

pessoalmente para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido 

inerte por mais de 1 (um) ano.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela 

interessada.

Pelo exposto, considerando que a inventariante não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, o feito permaneceu parado por mais 

de 1 (um) ano, com alicerce no art. 485, II, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

CONDENO a inventariante ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como dos honorários de sucumbência, os quais fixo no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo 

Código de Processo Civil. No entanto, considerando que nesta 

oportunidade, DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita, as 

cobranças de tais verbas ficam suspensas, consoante dispõe o art. 98, § 

3º, do NCPC.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, 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, 19 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 37471 Nr: 31-57.2007.811.0013

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 399 de 578



 PARTE AUTORA: ATRdA, TTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAM, AM, AM, VLM, TMBM, ITM, GLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Disarz - OAB:34333/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 Pelo exposto, considerando que a requerente não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, o feito permaneceu parado por mais 

de 1 (um) ano, com alicerce no art. 485, II, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.CONDENO 

a requerente ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como dos honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo Código de 

Processo Civil. No entanto, considerando que nessa oportunidade, DEFIRO 

as benesses da assistência judiciária gratuita, as cobranças de tais 

verbas ficam suspensas, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 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, 19 de março de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 46974 Nr: 3634-07.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT-Comércio de Combustíveis Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Zucomeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO A 

PRESCRIÇÃO e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente ação 

ajuizada em desfavor de VALDECIR ZUCOMELI, com resolução do mérito, 

com fulcro assente nos arts. 925, 771, parágrafo único, 921, §5° e 487, II, 

todos do Novo Código de Processo Civil.Sem honorários 

advocatícios.Custas pelo exequente, observando-se o recolhimento 

efetuado junto à exordial.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

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.INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Pontes e Lacerda, 16 de março de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83622 Nr: 1049-06.2013.811.0013

 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: Vanilda Alves de Souza, Delaíde Alves de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 107), e DOU-LHES provimento 

para RETIFICAR a sentença de fls. 91/94vº, para fazer constar que a data 

para pagamento retroativo é a da cessação do benefício, qual seja, 11 de 

março de 2005 (fl. 21) e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o 

restante da decisão lançada nas fls. 91/94vº dos autos.DECLARO, 

outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, 

“caput”, do NCPC).INTIMEM-SE as partes.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 6 

de março de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 40558 Nr: 2885-24.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Eurípedes Naves, Irene 

Miranda Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, os honorários advocatícios 

serão acrescidos de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 

523, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 94474 Nr: 5331-53.2014.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Efigenio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araci Maria de Oliveira, Jodaci Moreira 

Machado, Beliria Ermisdorff Lino, Maria José Ferreira Costa, Nair Mendes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 99/103 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 90448 Nr: 2153-96.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Aparecida Kozan Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 271 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vistas para 

as partes se manifestarem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53121 Nr: 4396-86.2009.811.0013

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercilia Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador-Chefe do INSS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9. 721 - A/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 91022 Nr: 2623-30.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Machado, Irani Davi de Coelho Laudemira, Maria 

da Penha Andrade, Luciano Gonçalves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 642 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vistas para 

as partes se manifestarem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87345 Nr: 5046-94.2013.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Valentin de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60192 Nr: 534-39.2011.811.0013

 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: Nair Marques de Oliveira Kihara

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 49257 Nr: 660-60.2009.811.0013

 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: Anilton Fernando Lopes Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima Terezinha Lopes Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/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, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 92164 Nr: 3538-79.2014.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matsue Osako Carneiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 219/221 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63104 Nr: 3446-09.2011.811.0013

 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: Valdete Dias Campos

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52204 Nr: 3566-23.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Jesus Aparecido Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toposat Engenharia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Jesus Aparecido Ribeiro 

- OAB:10631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte exequent, para que traga aos 

autos nova planilha de débito, já acrescida da multa prevista no art. 523, § 

1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 33372 Nr: 834-74.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldo Resende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças e Mecânica Gaúcha Diesel 

Ltda-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 530/531 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vistas 

para a parte requerida manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92571 Nr: 3898-14.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronnielly Azambuja Amorim, Larissa Costa Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 Autos do processo nº. 3898-14.2014.811.0013

Cód. nº. 92571

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 
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impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 9 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156350 Nr: 10974-84.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 .III – DISPOSITIVO32. Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para, CONDENAR o acusado VALDIR CARLOS 

DA SILVA como incurso nas sanções previstas no art. 155, §1° e §4°, 

inciso II (mediante destreza), do Código Penal.III – DA DOSIMETRIA DA 

PENA33.42. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 4 anos e 8 

meses de reclusão e 25 dias-multa, as quais torno definitivas nesse 

patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou 

diminuição da pena.43. Regime de pena: considerando a quantidade de 

pena aplicada e observando-se os critérios previstos no art. 59 do Código 

Penal, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime 

inicialmente semiaberto para o cumprimento da reprimenda.44. Ausente a 

possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por 

outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque reincidente em 

crime doloso e o caso não indicar ser suficiente.45. Ausente a 

possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, 

porque reincidente em crime doloso e, igualmente, o caso não indicar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLACIDO TOMAZ DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 14h55min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 15hs.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-77.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEILA APARECIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida para apresentar contrarrazões aos 

embargos de declaração, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO MAZIERO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000138-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO PEREIRA LARA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000111-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL MARCON (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 14h00min.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 402 de 578



Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000135-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000133-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CAMPOS MORAES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000605-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RUBIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA OAB - MT0021666A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAMMA AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da autora para dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000131-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000146-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARLEI BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000149-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 14h35min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000161-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VIEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000162-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CORROCERIAS - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000163-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000167-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZIANE NUNES SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-63.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para dar andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RAPOSA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para dar andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000166-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de maio de 2018, às 15h20min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75391 Nr: 1225-40.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élio Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA DE MOURA, LEODETE DE PINHO 

CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2 – DA PRESCRIÇÃOAnalisando minuciosamente os autos, verifico que a 

pretensão da parte exequente por esta via encontra-se prescrita. Deste 

modo, deixo de analisar, por ora, a tese de ausência dos requisitos para 

execução do cheque.Assim, nos termos do Novo Código de Processo 

Civil, o qual preceitua em seu artigo 487, parágrafo único, que a 

prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja 

dada às partes oportunidade de manifestar-se, ressalvada a hipótese do 

parágrafo primeiro do artigo 332, o que não é o caso, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem-se sobre a prescr ição.Após, 

conclusos.Cumpra-se.Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60181 Nr: 1413-43.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Araújo - 

OAB:3963/MT

 Código: 60181

DESPACHO

VISTO,

 Cumpra-se integralmente a sentença de fl. 49.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78457 Nr: 371-12.2018.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva, Oscar Alves da Silva Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Costa Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação de interdito proibitório c/c pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por OSCAR ALVES DA SILVA e OSCAR ALVES DA SILVA 

JÚNIOR em face de JAILTON COSTA XAVIER, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Segundo se extrai da exordial, o requerente OSCAR ALVES DA SILVA é 

proprietário de um imóvel urbano nesta cidade, o qual é vizinho do imóvel 

agora de posse do requerido, os quais são divididos por uma parede, a 

qual sempre foi utilizada pelos autores, primeiro para divulgação de pontos 

turísticos desta cidade e, após, para a divulgação do escritório de 

advocacia do autor OSCAR ALVES DA SILVA JÚNIOR.

Relatam os requerentes que no final do ano de 2017 a placa de divulgação 

do escritório de advocacia foi retirada da referida parede, porquanto o 

requerido alugou o imóvel vizinho e solicitou tal providência a fim de 

perfectibilizar a reforma do imóvel. Contudo, embora findada a obra, o 

requerido não permitiu a recolocação da placa, ao argumento de que 

utilizaria a parede para a divulgação de seu negócio.

Nesse cenário, os autores postulam pela concessão da tutela de urgência 

para determinar a proibição do requerido de utilizar-se a parede, 

apresentando os documentos de fls. 20/35.

Designada audiência de justificação prévia, foram inquiridas as 

testemunhas Carlos Cezar Ferreira Magalhães e Enir Arge Conceição (fls. 

47/49).

I – DA TUTELA DE URGÊNCIA.

De elementar conhecimento que o interdito proibitório é o remédio 

preventivo de proteção à posse, capaz de combater a ameaça a iminentes 

atos de turbação ou esbulho, objetivando sempre impedir a consumação 

do ato de violência temido.

 Neste sentido, o artigo 567 do novo Código de Processo Civil estabelece 

que:

 “Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser 

molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou 

esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu 

determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Como se sabe a propriedade é um direito constitucional e como tal deve 

ser protegido de qualquer violação, sob pena de se subverter a ordem 

jurídica o que acaba culminando em um estado de tensão social.

 Ademais, o artigo 568 do novel Estatuto Processual Civil disciplina que ao 

interdito proibitório aplica-se o disposto na seção II, do Capítulo III, do Título 

relativo aos Procedimentos Especiais (III).

Destarte, tem-se que para a concessão da liminar em ação de 

reintegração de posse faz-se necessária a presença dos requisitos 

constantes no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou 

a perda da posse, na ação de reintegração”.

Assim, para a concessão da liminar no interdito proibitório, exige-se que a 

parte autora comprove a sua posse sobre o imóvel, a prática do esbulho 

ou da perda da posse, o que, segundo o regramento processualista civil, é 

aplicado ao caso sob judice, isto é, imperioso se faz a comprovação da 

ameaça de turbação ou o esbulho.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 404 de 578



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E 

DO PERICULUM IN MORA – AUDIÊNCIA PRÉVIA PARA CONCESSÃO DA 

LIMINAR – PROCEDIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO – DEFERIMENTO NO 

PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – CONTRADICÃO – 

OBSCURIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – 

REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de 

todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões 

de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de 

declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco 

para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção 

de ventilar matéria para fins de pré-questionamento, o julgador não é 

obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais 

apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara 

e precisa, solucionando o objeto da lide. Se a parte dissente dos 

fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los 

na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide”. (ED 116667/2015, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 24/09/2015).

Não obstante, após minudente análise dos autos, verifica-se que a 

questão posta à análise não caracteriza-se, propriamente, como matéria 

de direito possessório, mas sim como de direito de vizinhança.

Ora, consoante narrado pelos próprios requerentes na peça vestibular, a 

parede que deu ensejo à celeuma encontra-se lá edificada porque os 

imóveis anteriormente existentes eram construídos de forma germinada, 

isto é, a parede está localizada exatamente na linha divisória dos terrenos.

Não se pode olvidar, também, que não se confunde parede com muro, uma 

vez que a parede está na linha da divisa, mas não integra a estrutura do 

edifício, de maneira que, segundo a doutrina de Maria Helena Diniz, a 

construção da parede pode adentrar no terreno do vizinho até meia 

parede, sem que com isso, posteriormente, este tenha direito ao 

ressarcimento do meio valor que lhe corresponde (in Código Civil Anotado, 

15. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2010).

Daí porque, não se vislumbra, na espécie, os requisitos necessários a 

ensejar ao deferimento da tutela para assegurar a proteção possessória 

buscada pelos autores.

Por outro lado, verificando a ausência de prejuízos aos autores, 

notadamente porque o segundo requerente já confeccionou nova placa de 

divulgação de seu escritório de advocacia, ainda que em proporções 

deveras inferiores a anterior, e, porque, o requerido não está utilizando a 

parede, entendo ser cabível a concessão de tutela de urgência 

consubstanciada na obrigação de não fazer.

Com efeito, evidencia-se dos autos a probabilidade do direito consistente 

no uso, por muitos anos, da mencionada parede pelos autores, ao passo 

que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na 

alteração de tal condição, em virtude da negativa do requerido em retornar 

ao status quo.

Ademais, é de se destacar que ao magistrado é conferida a possibilidade 

de aplicar a tutela de urgência, ex officio, notadamente quando de caráter 

cautelar, uma vez que investido do poder geral de cautela, o qual 

encontra-se presente no ordenamento jurídico a fim de assegurar a 

perfeita eficácia da função jurisdicional.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. É 

AUTORIZADA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANDO 

VERIFICADA A PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. 

TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 273 DO 

CPC. PODER GERAL DE CAUTELA CONCEDE AO JUIZ PODER DE DEFERIR 

MEDIDA CAUTELAR DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 

O poder geral de cautela concede ao juiz a possibilidade, no caso 

específico, conceder tutela cautelar de ofício (...)”. (TJPA, AI 

201330302849, 1ª Câmara Cível Isolada, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel 

Coutinho, j. 17.03.2014, sem grifos no original)

Deste modo, com fundamento no art. 300, novel Código de Processo Civil, 

CONCEDO a tutela de urgência para DETERMINAR ao requerido a 

obrigação de não fazer, consistente na não utilização da parede, até finda 

a presente lide.

Consigno que tal medida estende-se aos requerentes que, igualmente, não 

poderão utilizar-se da parede, até o julgamento final do feito.

Por consectário lógico, conste nos mandados de intimações que o 

descumprimento da ordem judicial, quer seja pelos autores, quer seja pelo 

requerido, acarretará em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais).

II – DA AUDIÊNCIA INAUGURAL.

Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novel Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos.

CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novo 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 

do NCPC.

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, § 5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º 

do NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16531 Nr: 301-83.2004.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderléia Pereira da Silva, FOS, Eldo Xavier Pereira da 

Silva, Vanessa Pereira da Silva, Almindo Pereira da Silva Filho, Elton 

Pereira da Silva, Maria Aparecida de Jesus, Wellington Rodrigo da Cunha 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almindo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254, Gênia Pontes da Silva de Paula - OAB:8611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) E) Uma vez sem êxito a conciliação, INTIMEM-SE os herdeiros 

representados processualmente para dizerem sobre as primeiras 

declarações, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 627);F) Em seguida, INTIME-SE 

a Fazenda Pública para informar ao Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias, de 

acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos 

bens de raiz descritos nas primeiras declarações (CPC, art. 629);G) Findo 

o prazo do artigo 627 do Código de Processo Civil, sem impugnação ou 

decidida a que houver sido oposta, avaliem-se os bens do espólio (CPC, 

art. 630), desde que a Fazenda Pública não concorde com o valor 

atribuído nas primeiras declarações (CPC, art. 633);H) Entregue o laudo de 

avaliação, se for o caso, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC., art. 635);I) Aceito o laudo ou resolvidas as 

impugnações suscitadas a seu respeito, intime-se a inventariante para 

apresentar as últimas declarações, nas quais poderá emendar, aditar ou 

complementar as primeiras (CPC, art. 636);J) Ouvidas as partes sobre as 

últimas declarações no prazo comum de 15 (quinze) dias e inexistindo 

impugnação, proceda-se ao cálculo do imposto (CPC, art. 637);K) Feito o 

cálculo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 5 

(cinco) dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC. art. 638).Feitas tais 

deliberações, INDEFIRO, por ora, o pedido de levantamento formulado às 

fls. 1522/1521, ante a não homologação do acordo de fl. 1500, devido à 

ausência de manifestação do herdeiro Fagner.Ratifico o indeferimento do 

pedido de fls. 1402/1403.Postergo o pedido de aplicação de valor para 

após a realização de audiência de conciliação.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas necessárias.Poxoréu – MT, 02 

de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78193 Nr: 235-15.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marilda dos Santos Nalifico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S/A 

(denominada CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO a emenda à exordial.

Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c reparação de danos 

morais, repetição de indébito e lucros cessantes, ajuizada por MARILDA 

DOS SANTOS NALIFICO em face de EMBRATEL TV SAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A, já qualificados nos autos.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 

5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo 

depreende-se que a assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial.

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça 

gratuita àqueles que não têm condições de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não bastasse, o Código de 

Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e ss.

Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de hipossuficiência, 

documento hábil à concessão do benefício pretendido.

 Por tais fundamentos, DEFIRO O PEDIDO de justiça gratuita.

II – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código 

de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 

do NCPC.

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º 

do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78527 Nr: 404-02.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Inês dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos de Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO os embargos à execução, vez que tempestivos e preenchem os 

requisitos legais da Lei nº 6.830/80.

Em consequência, SUSPENDO o curso da execução em apenso, devendo 

a embargada ser intimada para impugnar os embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme dicção do artigo 17 da Lei de Execução Fiscal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78518 Nr: 400-62.2018.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Moura Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA BRANCO FILHO, Deodolina 

Moura Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de abertura de inventário, requerida por CARLOS 

MOURA BRANCO, visando a partilha dos bens deixados por ANTONIO 

PEREIRA BRANCO FILHO e DEODOLINA MOURA PEREIRA.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário.

Ademais, em se tratando de processamento de inventários e partilhas 

judiciais, o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento nº 56/2016, 

disciplinando, especificamente em seu art. 2º, que:

“Art. 2º. É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas 

judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário 

extrajudicial, a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados”.

Salienta-se que tal diligência incumbe à parte, que deverá empreender 

esforços junto à CENSEC visando obter referida certidão, cabendo-lhe ao 

juízo, somente quando comprovado o esgotamento das vias disponíveis 

para tal desiderato.

Além disso, em que pese o pedido de gratuidade de justiça aventado, é 

cediço que no procedimento de inventário, o parâmetro a ser observado 

para a concessão de tal benesse é o patrimônio do espólio.

No entanto, o requerente não fez, quiçá, esboço dos bens que compõe o 

espólio.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos certidão de inexistência de testamento deixado 

pelos de cujus, bem como esboço do patrimônio do espólio e documentos 

que atestem a impossibilidade de adimplemento das custas de distribuição, 

além de demais documentos que entender pertinentes, sob pena de 

indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução 

do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78519 Nr: 401-47.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela Felix dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de ação de aposentadoria por idade rural, com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada por MANOELA FELIX DOS SANTOS em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos.

Em síntese, sustenta a requerente que é segurada especial e, por tal 

razão, faz jus ao recebimento do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, requerendo, assim, seja concedida a tutela 

de urgência para determinar à autarquia ré a imediata implantação do 

benefício.

Com a exordial vieram os documentos de fls. 10/39.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que se afigura perfeitamente admissível, 

sobretudo nas causas que versem a respeito de benefício previdenciário, 

a concessão da tutela de urgência, desde que restem configurados os 

requisitos elencados pelo art. 300 do NCPC, porquanto se está a cuidar de 

verba de natureza essencialmente alimentar. É que a regra inserta na Lei 

nº 9.494/97 não é de cunho absoluto, devendo ser mitigada à luz das 

circunstâncias que envolvem o caso concreto (Precedente STJ: AgRg no 

Ag 1230687/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 

06.12.2011).
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Contudo, é imprescindível a demonstração, de plano, dos requisitos 

necessários para o deferimento.

No caso dos autos, a tutela de urgência requestada possui caráter 

antecipatório.

Ora, é cediço que o instituto da tutela de urgência antecipada visa adiantar 

os efeitos da sentença, entregando a parte autora à própria pretensão 

deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente 

satisfativo, já que através dela a parte requerente não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito.

Ocorre que, da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, 

verifica-se que não deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela.

E o primeiro argumento a dar suporte a tal assertiva é o fato de que para a 

concessão da aposentadoria por idade rural, necessário que a parte 

requerente comprove o pleno exercício do labor como rurícola mediante 

prova documental corroborada por prova testemunhal.

Por conseguinte, a ausência de tal requisito, por si só, demonstra a 

inexistência do fumus boni iuris.

Na mesma toada, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a 

presença do periculum in mora, uma vez que os argumentos dispensados 

são meramente genéricos, não estando instruídos com quaisquer 

documentos que os convirjam.

Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento processual, aferir 

que a parte autora realmente faz jus ao benefício pleiteado junto ao INSS, 

e, por tal razão, a presença da probabilidade do direito e do dano ou risco 

ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela de urgência.

No mais, uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição 

(NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, 

consoante preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se 

quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25575 Nr: 773-84.2004.811.0014

 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: Vanderléia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gênia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:8611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 25575

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de incidente instaurado nos autos de inventário de código 16531, 

para prestação de contas da inventariante VANDERLÉIA PEREIRA DA 

SILVA.

Diante da existência de acordo entabulado naqueles autos, bem como da 

maioridade do único herdeiro até então menor, INTIMEM todos os herdeiros 

para manifestarem-se nestes autos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Com efeito, aguarde o decurso de prazo para que a inventariante 

regularize a representação processual do até então menor, Fagner 

Oliveira, onde informará o seu atual endereço.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas necessárias.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77265 Nr: 2112-24.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Júlio Junqueira Franco, Maria Emília Arruda 

Junqueira Franco, Helena Fausta Junqueira Franco, Ignacia Junqueira 

Franco Paro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322, 

EDGAR ANTONIO PITON FILHO - OAB:95428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 VISTO,

 De início, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, acerca do decurso do prazo para 

apresentação de impugnação à contestação, ou, AGUARDE-SE a 

consecução de tal desiderato, no prazo assinalado.

Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

ESPECIFIQUEM, as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72924 Nr: 2122-05.2016.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderléia Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gênia Pontes da Silva de 

Paula - OAB:8611/MT

 Diante do exposto, MANTENHO a Sra. VANDERLÉIA PEREIRA DA SILVA 

no cargo de inventariante.Entretanto, fica desde já cientificada de que 

deverá promover todas as deliberações constantes nas decisões 

proferidas nos autos de código 25575 e 16531, na presente data, sob 

pena de remoção.Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra, 

expedindo o necessário.Após, arquivem-se estes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70565 Nr: 785-78.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Carvalho Gonçalves 

- OAB:, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Jordania Barcelo da 

Silva - OAB:19.722 OAB/MT

 Portanto, feitas tais ponderações INDEFIRO o pedido formulado pela parte 

requerida às fls. 439/440, uma vez que o advogado constituído pela parte 

autora foi intimado acerca da sentença de fls. 430/438 na data de 

14/03/2018, ante a carga dos autos e ainda pela publicação feita no Diário 

de Justiça Eletrônico – DJE, na data de 16/03/2018, logo a ciência da parte 

autora do todo o teor da sentença, principalmente quanto a insubsistência 

da tutela de urgência outrora deferida é inquestionável.Por fim, oportuno 

destacar que eventual violação ao direito decorrente da não observância 

pelo autor da insubsistência da tutela de urgência inicialmente concedida 

deverá ser aventada em via adequada, notadamente porque, além de não 

haver coisa julgada, a proteção possessória pleiteada pelo requerido não 

foi reconhecida, de tal modo que a tutela incidental requerida as fls. 

350/353 foi indeferida quando da prolação da sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 02 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77858 Nr: 84-49.2018.811.0014

 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
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 PARTE AUTORA: ERYK ANDRADE REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Erthevlys Antonio Rebelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pereira Rodrigues - 

OAB:MT/ 12.105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REVOGO a decisão anterior (fl. 13) e, pela 

inadequação da via eleita, INDEFIRO a inicial, nos termos do art. 330, III, do 

NCPC, de modo que JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do NCPC.Sem custas e honorários 

advocatícios, uma vez tratar-se de procedimento de jurisdição 

voluntária.Publique-se. Registre. Intime-se.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de quinze (15) 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.Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72098 Nr: 1650-04.2016.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRT, DDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRT, EDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72098

DECISÃO

VISTO,

 Cuida-se de ação de guarda do menor D. D. T., intentada por FRANCISLEI 

RIBEIRO TORRACA, em face de LAUDEIR RIBEIRO TORRACA e ELAINE 

DUARTE PEREIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em apertada síntese, a requerente desistiu da guarda do menor e o 

Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito para regularizar a 

guarda ao pai, de modo que seja nomeado curador a genitora, que 

encontra-se em local incerto e não sabido.

Pois bem.

De início, DEFIRO pedido ministerial.

Neste ponto, esclareço que tal medida arrazoada advém da economia 

processual, mormente porque a presente ação versa acerca de interesse 

de incapaz.

Por consectário lógico, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, fazendo constar 

o Sr. Laudeir Ribeiro Torraca como requerente e a Sra. Elaine Duarte 

Pereira como requerida, excluindo-se, por conseguinte, o nome de 

Francislei Ribeiro Torraca.

Prosseguindo, tendo em vista que a genitora do infante, ora requerida Sra. 

Elaine Duarte Pereira encontra-se em local incerto e não sabido, NOMEIO a 

Dra. DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB/MT 13.890 para atuar 

nos autos como sua curadora especial.

Assim, INTIME-A para manifestar sobre sua nomeação no prazo de 03 

(três) dias.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 03 URH.

Em seguida, INTIME-O(A) para apresentação da defesa competente, no 

prazo legal.

Com a juntada, COLHA-SE o parecer ministerial, porquanto tal órgão é o 

curador da infância e juventude.

Após a manifestação da totalidade das partes, bem como do Parquet, 

CONCLUSOS os autos para análise e deliberação pertinente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.

Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67098 Nr: 723-72.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. C. Machnic ME, Angela Marizeti Canteri 

Machnic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, CITE-SE o espólio da parte executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou nomear bens à 

penhora (art. 8º da Lei 6.830/80).Não havendo pagamento, nem 

oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto dos bens do 

devedor, tantos quantos bastem para garantir a Execução (art. 7º da Lei 

6.830/80).Havendo penhora ou arresto, proceda-se o registro 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados.Garantido o Juízo, poderá a parte executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 20, §4°, do Código de Processo Civil.Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação.Por fim, RETIFIQUE-SE a capa dos autos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12941 Nr: 2101-83.2003.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Ribeiro Vilela, Ivanir Pereira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Zulair Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, Lucimara Xavier Alves - OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 12941

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação de arrolamento de bens.

Diante do parecer de fl. 428, INTIME-SE a parte para que junte aos autos a 

GIA-eletrônica obtida junto a SEFAZ, após dê-se vistas a Fazenda Pública 

Estadual.

Postergo a análise do pedido de fls. 421/422 tendo em vista que pendente 

apenas a juntada da referida guia para a expedição do formal de 

partilha/adjudicação.

Por fim, concordando a Fazenda Pública com a apresentação da 

GIA-eletrônica, cumpra-se integralmente a sentença de fl. 415, 

corroborado ao fato de que o artigo 662 do Código de Processo Civil 

dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos.

Discordando a Fazenda Pública, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77427 Nr: 2196-25.2017.811.0014

 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: Antonio Gonçalves de Miranda Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 Portanto, diante da falta de interesse processual INDEFIRO a petição inicial 

(CPC, art. 330, III) e, em decorrência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.Poxoréu/MT, 

02 de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28237 Nr: 743-39.2010.811.0014
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia Maria Taques, Claudia Maria Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Braga - OAB:MT 12.572, Flávio José Ferreira - OAB:MT-3574

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de impenhorabilidade de fls. 65/67, 

de modo que converto em penhora o bloqueio, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 5º do CPC.Assim, DEFIRO o pedido de transferências do valor 

bloqueado para conta da exequente informada à fl. 83, nos termos do 

artigo 854, parágrafo 5º do CPC.Todavia, no que tange ao pedido de 

indisponibilidade de veículos - RENAJUD, de fl. 78, exsurge-se dos autos 

que a parte exequente não juntou qualquer documento que ateste que 

tenha diligenciado previamente com vistas a localizar bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada, em que pese tenha acesso ao 

sistema Infoseg e, também, ante a possibilidade de diligências junto ao 

DETRAN e demais órgãos, tal qual o Cartório de Registro de 

Imóveis.Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

ped ido  de  buscas  de  ve í cu los  j u n t o  a o  s i s t e m a 

Renajud.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 02 

de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28904 Nr: 1409-40.2010.811.0014

 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: Emilio Divino Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional, Etermat Materias 

para Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Conejo - 

OAB:13.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 28904

DESPACHO

VISTO,

 Chamo o feito a ordem.

REVOGO o despacho de fl. 106, eis que lançado equivocadamente.

Cumpra-se o despacho de fl. 105.

Às providências.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60923 Nr: 616-33.2012.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ÉPdS, MCRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECRP, MCRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stael Maria da Silva - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 Assim, DEIXO de aplicar os efeitos da revelia.II – 

CONSIDERAÇÕESExtrai-se da inicial que o requerente almeja a guarda do 

filho MATTEO CATELLANI RUICCI PEREIRA e a revisão da prestação 

alimentícia a ele e os filhos ÉLIO JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS E 

JULIANO VITOR CATELLANI RUICCI PEREIRA.Pois bem.Conforme se vê da 

certidão de nascimento de Matteo Catellani Pereira o mesmo atingiu a 

maioridade civil e penal (fl. 19).Ademais, é possível ver pela certidão de 

nascimento de fl. 20 que Élio Júnior Pereira atingirá a maioridade neste ano 

de 2018.Diante disso, DETERMINO a intimação do requerente para 

manifestar se ainda tem interesse na presente ação.Caso positivo, informe 

se ainda tem interesse na produção de prova testemunhal e documental e 

se sim, que apresente rol de testemunhas, no prazo legal.Após, 

conclusos.Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Poxoréu – 

MT, 02 de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72785 Nr: 2051-03.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSCR, VdSCR, EPdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:13969, TIAGO XAVIER DE 

PAULA - OAB:15473

 Código 72785

SENTENÇA

VISTO,

 Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCELO CATELLANI 

RUICCI alegando que o Juízo julgou o feito sem analisar os comprovantes 

de pagamento acostados às fls. 40/48.

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fl. 56).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela rejeição dos 

embargos declaratórios (fls. 58/59).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença.

Situando a tônica da questão, o embargante alega que embora tenha sido 

proferida sentença, este Juízo não analisou os comprovantes de 

pagamento acostados por ele.

Contudo, não assiste razão ao embargante. Explico.

Compulsando os autos, vislumbra-se que o feito foi julgado extinto sem 

julgamento do mérito, diante da inércia da parte autora em promover os 

atos que lhe competia.

 Desta feita, não há porque o juízo, quando da prolação da sentença 

analisar questões meritórias, diga-se notadamente favoráveis ao 

requerido.

Portanto, considerando que o embargante busca convencer que a decisão 

recorrida está equivocada, já que deveria ter sido analisado o seu suposto 

adimplemento, não sendo nenhum dos casos tipificados no artigo 1.022 do 

CPP, deve sua pretensão ser negada.

Posto isso, CONHEÇO dos declaratórios, contudo, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, razão pela qual MANTENHO incólume a sentença 

objurgada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68203 Nr: 1284-96.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68203

DECISÃO

VISTO,

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de 

prestar alimentos apresentada pelo executado VICENTE FERREIRA DOS 

SANTOS (fls. 46/48).

Assim, estando preenchidos os requisitos legais, RECEBO a impugnação a 

execução.

Por corolário, INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

responder a presente impugnação.

Neste ponto, haja vista a suspensão do trabalhos da Defensoria Pública 

Estadual nesta comarca, NOMEIO como advogado dativo da parte 

exequente o Dra. FLÁVIA VENCESLAU GOMES - OAB/MT 16.843, 
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devendo esta prosseguir patrocinando os interesses do requerente, 

ofertando a defesa competente, no prazo legal.

 Desde já, ARBITRO ao defensor nomeado o valor de 02 URH a serem 

pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão da sua atuação no feito, 

conforme tabela da OAB/MT.

Após a manifestação da parte exequente, CONCLUSOS para análise e 

decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74614 Nr: 850-39.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74614

DESPACHO

VISTO,

Diante das petições e juntadas de documentos de fls. 32/37, dê-se vistas 

dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64884 Nr: 1189-03.2014.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, TCPM, NPM, TCPM, LMAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT 15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães 

- OAB:3.402-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT 15.694, Tathyane Garcia da Mata - OAB:MT 

18.862, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - OAB:3.402-B

 Código 64884

DESPACHO

VISTO,

Chamo o feito a ordem para revogar a decisão de fl. 123, tendo em vista a 

petição de fls. 157/159.

Trata-se de cumprimento de sentença intentado por LETÍCIA MARIA DE 

ANDRADE PIRES em face de NIVALDO PIRES MOREIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Assim, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra com a obrigação de fazer estabelecida no acordo e homologada 

por sentença, qual seja ceder o imóvel situado na Rua Paraíba, nº 201, 

Distrito de Alto Coite, neste Município de Poxoréu/MT, entregando, para 

tanto, as chaves do imóvel à exequente, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Decorrido o prazo supra sem o cumprimento da obrigação, INTIMEM-SE a 

exequente para, no prazo legal, requererem o que entenderem de direito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Retifique a capa dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71455 Nr: 1290-69.2016.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz da Silva Araújo - 

OAB:3963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DOU PROVIMENTO, em sua totalidade, aos embargos 

declaratórios opostos, reformando-se a decisão objurgada, nos termos 

acima fundamentados.No mais, MANTENHO incólume o decisum atacado. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70842 Nr: 963-27.2016.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, JGLCC, EAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Contudo, não assiste razão ao embargante. Explico.Compulsando 

minuciosamente os autos, vislumbra-se que em nenhum momento a parte 

requerente pugnou que a pensão alimentícia fosse descontada em folha 

de pagamento do requerido.Desta feita, fica o juízo impedido de determinar 

tal providência, a qual configuraria sentença “extra petita”. Acerca do 

tema, colaciono o seguinte julgado firmado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mutatis mutande:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE 

CARTÕES DE CRÉDITO E UMA PARCELA DO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO PESSOAL – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE CONTA 

CORRENTE NÃO REQUERIDA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA DO ART. 1026, § 2º, DO CPC - 

AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO 

PROVIDO. 1. A análise de questão que não foi objetivamente pedido na 

peça exordial configura sentença “extra petita”. 2. A imposição da multa 

do art. 1.026, § 2º do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no 

mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso. (Ap 

31050/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)Posto 

isso, CONHEÇO dos declaratórios, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

razão pela qual MANTENHO incólume a sentença objurgada.Intimem-se. 

Após, cumpra-se a sentença na íntegra.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 7345 Nr: 2465-26.2001.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onoria Santana Bento Me.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Código 7345

DESPACHO

VISTO,

A União (Fazenda Nacional), através de seu representante processual, 

requer o arquivamento do presente processo.

Há viabilidade jurídica no pleito de arquivamento provisório, visto que 

existe previsão legal, consoante disposição no artigo 20 da Portaria PGFN 

nº 396/2016 e artigo 40 da Lei 6.830/1980.

Isto posto, retornem os autos ao arquivamento provisório, sem baixa na 

distribuição, até ulterior manifestação do exequente ou atingido o instituto 

da prescrição.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18850 Nr: 906-92.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ires Nogueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Jr - 

OAB:MT/7581, Silvana da Silva Toledo - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 906-92.2005.811.0014 (Código 18850)

 VISTO,

Considerando que a parte executada concordou (fl. 245) com os cálculos 

apresentados pela parte exequente (fls. 237-v/238), por corolário lógico, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado e determino a EXPEDIÇÃO de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), atentando-se a sentença de fls. 

225/226, e, instruindo-o com os documentos necessários, em favor da 

exequente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69232 Nr: 18-40.2016.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº: 18-40.2016.811.014 (Código 69232)

DECISÃO

VISTOS,

Ante o teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, 

suspendendo o atendimento do núcleo da Defensoria Pública desta 

comarca, por prazo indeterminado, nomeio o advogado PAULO JOSÉ 

CANEVAZZI DA SILVA - OAB/MT 23.244/O, como advogado dativo do 

menor infrator J. L. de A. J., para que apresente memoriais finais, assim, 

devendo esse ser intimado para, em cinco (05) dias, declinar nos autos se 

aceita a honrosa nomeação, caso em que o prazo para a providência 

imperiosa começará a fluir.

Desde já, fixo honorários advocatícios ao advogado acima nomeado, no 

valor mínimo de 03 (três) URH, conforme tabela de honorários advocatícios 

do Conselho Seccional da OAB/MT.

INTIME-SE o advogada nomeado.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67675 Nr: 1034-63.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1034-63.2015.811.0014 (Código 67675)

VISTO,

 DEFIRO o pedido ministerial de fl. 78-v.

Por conseguinte, NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste juízo para 

que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, realize visita domiciliar e entrevista 

da genitora/requerente, aportando aos autos relatório.

No mais, OFICIE-SE a Creche Lar do Menino Jesus, solicitando a 

coordenação informações acerca dos cuidados paternos destinados a 

criança H. G. O. da S.

 Após, com a juntada, VISTAS ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74380 Nr: 731-78.2017.811.0014

 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: Jálhia Ana Miranda Ramos Pereira, Zilda Ana Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Miranda Pereira da Silva 

- OAB:22911/O

 Processo n° 731-78.2017.811.00140 (Código: 74380)

DESPACHO

VISTO,

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, pelo prazo de 10 

(dez) dias, para manifestação.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67093 Nr: 718-50.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Oscar Ferreira - ME, José Oscar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 67093

DESPACHO

VISTO,

 Considerando que fora realizada a busca de endereço, via sistema 

INFOJUD, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias, sobre o que entender de direito.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18745 Nr: 877-42.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Firmino Vital, Ana Maria de Jesus Vital, Oscar 

Firmino Vital, Adão Firmino Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4.747 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 877-42.2005.811.0014 (Código 18745)

VISTO,

 EXPEÇAM-SE o(s) alvará(s) de levantamento do(s) valor(es) 

depositado(s), em nome do procurador(a) da parte exequente, na conta 

informada à fl. 290, uma vez que possui poderes para desempenhar tal 

ato, intimando-se, ainda, a parte credora acerca da total quantia a ser 
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levantada.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77499 Nr: 2240-44.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar de Lima Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27602 Nr: 1540-49.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imirina Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Processo nº 1540-49.2009.811.0014 (Código 27602)

SENTENÇA

VISTO,

 Cuida-se de execução de sentença movida por IMIRINA PEREIRA GOMES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Verifica-se que, expediram-se os alvarás para levantamento dos valores, 

tendo a obrigação totalmente adimplida, conforme certidão retro.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, consoante recebido juntado aos autos.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, no tocante à execução inicial, consoante regra ínsita ao 

artigo 924, II, do Novo Código Processual Civil.

Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73915 Nr: 487-52.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdRS, NdSdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 487-52.2017.811.014 (Código 73915)

DECISÃO

VISTOS,

Ante o teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, 

suspendendo o atendimento do núcleo da Defensoria Pública desta 

comarca, por prazo indeterminado, nomeio a advogada DAYSE CRYSTINA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB/MT 13.890, como advogada dativa do 

requerente CLAYTON DOS REIS SOUZA, devendo esse ser intimada para, 

em cinco (05) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação, 

caso em que o prazo para a providência imperiosa começará a fluir.

Desde já, fixo honorários advocatícios à advogada acima nomeada, no 

valor mínimo de 03 (três) URH, conforme tabela de honorários advocatícios 

do Conselho Seccional da OAB/MT.

INTIME-SE a advogada nomeada.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74143 Nr: 597-51.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdRS, NdSdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 597-51.2017.811.014 (Código 74143)

DECISÃO

VISTOS,

Ante o teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, 

suspendendo o atendimento do núcleo da Defensoria Pública desta 

comarca, por prazo indeterminado, nomeio a advogada DAYSE CRYSTINA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB/MT 13.890, como advogada dativa do 

requerente CLAYTON DOS REIS SOUZA, devendo esse ser intimada para, 

em cinco (05) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação, 

caso em que o prazo para a providência imperiosa começará a fluir.

Desde já, fixo honorários advocatícios à advogada acima nomeada, no 

valor mínimo de 03 (três) URH, conforme tabela de honorários advocatícios 

do Conselho Seccional da OAB/MT.

INTIME-SE a advogada nomeada.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75564 Nr: 1296-42.2017.811.0014

 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: João Paulo Santana Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Kellen Oliveira Vieira 

- OAB:23704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Certifico que propcedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 
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impugnar as contestações apresentadas

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76562 Nr: 1756-29.2017.811.0014

 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: Espólio de Carlos Roberto Batemarque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Jorge da Silva, Leidiane Natal Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 Certifico que propcedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74198 Nr: 634-78.2017.811.0014

 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: Ornélia Gomes dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 Processo nº: 634-78.2017.811.0014 (Código 74198)

VISTOS,

Ante o teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, 

suspendendo o atendimento do núcleo da Defensoria Pública desta 

comarca, por prazo indeterminado, nomeio o advogado ELSON SOUZA 

MIRANDA - OAB/MT 16.514/O, como advogado dativo da requerente 

ORNÉLIA GOMES DOS REIS, devendo esse ser intimado para, em cinco 

(05) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação, caso em que 

o prazo para a providência imperiosa começará a fluir.

Desde já, fixo honorários advocatícios ao advogado acima nomeado, no 

valor mínimo de 03 (três) URH, conforme tabela de honorários advocatícios 

do Conselho Seccional da OAB/MT.

Intime-se o advogado nomeado.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76264 Nr: 1631-61.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Nova Agroindustria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NOGUEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - 

OAB:23077/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1631-61.2017.811.0014 (Código: 76264)

DESPACHO

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl. 16, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa de sua 

advogada, querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74298 Nr: 702-28.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdSS, AGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 Código: 74298

DESPACHO

VISTO,

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, pelo prazo de 10 

(dez) dias, para manifestação.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27600 Nr: 1538-79.2009.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neurismar Francisco Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:126.504/SP

 Processo nº 1538-79.2009.811.0014 (Código 27600)

DESPACHO

VISTO,

Nota-se à fl. 258 que, a parte requerida apresentou comprovante de 

adimplemento do acordo entabulado, pugnando assim pela extinção do 

feito.

 Deste modo, INTIME-SE, pessoalmente, a parte requerente para que 

manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o 

adimplemento da dívida, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75778 Nr: 1409-93.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benhur Generoso do Amaral Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendemn produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62287 Nr: 570-10.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 
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OAB:MT/ 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código. 62287)

DECISÃO

VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão, na forma postulada à folha retro.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano, VISTAS a parte autora para 

promover o regular processamento do feito, no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70695 Nr: 857-65.2016.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boasafra Comércio e Representações Ltda, Gilberto 

Borgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrocunha Comércio e Representações Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geane Ellen Borgio Barbosa - 

OAB:/RO-2027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Stutz - OAB:OAB/RO 

309 B, JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291, Renata Alice Pessoa Ribeiro 

de Castro Stutz - OAB:OAB/RO 1.112

 Processo nº 857-65.2016.811.0014 (Código 70695)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por BOASAFRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA representado por GILBERTO BORGIO, em face 

de AGROCUNHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ambos 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito (ref.: 175/177).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes à ref.: 175/177, e via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73958 Nr: 516-05.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVRG, CAGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Martignago de 

Souza - OAB:13.974 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 Processo nº 516-05.2017.811.0034 (Código 73958)

DESPACHO

VISTO,

Verifica-se que a parte exequente apresentou à fl. 136 cálculo atualizado 

da dívida.

Deste modo, INTIME-SE pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, 

pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, advertindo-o que somente a comprovação que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento, sob pena 

de decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1(um) a 3(três) meses, bem como o 

protesto do pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, as 

disposições do art. 517 do NCPC, inteligência do art. 528, §1º, NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 724 Nr: 199-42.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Celestino das Neves, Valério Ramos 

Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Certifico que em cumprimentgo ao despacho de fl. 250,procedo a 

intimação da parte autoa, para no prazo legal, manifestar-se nos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63080 Nr: 1275-08.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Maria Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autoa, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66491 Nr: 386-83.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sylvian de Almeida Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autoa, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78037 Nr: 156-36.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiro Alves de Araújo, Erotildes Ribeiro de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozair Barcelo Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:18839

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 414 de 578



 “VISTO, Defiro os pedidos. Assim, permaneçam os autos conclusos em 

gabinete para a análise da liminar. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1214 Nr: 202-60.1997.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquiles &. Tremura LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samoel da Silva - 

OAB:5621/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20791 Nr: 122-81.2006.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEP - Companhia de Desenvolvimento de 

Poxoréu-MT, Ademir Paim, Joaquim Martins de Siqueira Neto, Aminadalb 

Alves de Souza, Atílio Fioravante Neto, Edilson Luiz de Oliveira, Valtercio 

Teixeira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - Subprocuradora-Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT, 

SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Declaro o 

feito sem custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76360 Nr: 1672-28.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho, JOSE LUIZ SOARES 

DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 DEFIRO o pedido de suspensão, na forma requerida às fls. 48.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo legal, requerer o que entender de direito, sob pena de devolução 

da missiva ao juízo de origem, independentemente do cumprimento de sua 

finalidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25027 Nr: 332-64.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado - OAB:

 VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por IZAIAS DIAS DOS 

SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que este, após 

intimado, alega a incorreção dos cálculos apresentados, uma vez que não 

observados os índices legais de atualização (fls. 524/525).

O exequente manifestou-se às fls. 527/528.

Pois bem.

De elementar conhecimento que os juros e correção monetária constituem 

matéria de ordem pública, de maneira que podem ser analisados a 

qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive podendo ser retificados 

de ofício (Precedente: REsp 1.652.776/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman 

Benjamin, j. 21.03.2017).

Contudo, ao que se nota dos autos, a insurgência do executado é 

meramente protelatória, uma vez que os cálculos homologados por este 

juízo foram confeccionados pela contadoria judicial, obedecendo ao 

comando exarado na sentença prolatada.

Denota-se, aliás, que o ente executado foi intimado para manifestar-se 

quanto aos cálculos de lavra da contadoria do juízo, porém, nada 

asseverou, a intuir sua aquiescência para a homologação judicial.

Assim, não vislumbro dos autos qualquer causa que dê motivo à 

retificação dos cálculos outrora homologados, razão pela INDEFIRO o 

pedido de fls. 524/525.

Sem prejuízo, DILIGENCIE-SE, a secretaria, acerca do pagamento do 

precatório judicial de fls. 521/522.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63796 Nr: 393-12.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Auto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Fundo Municipal de 

Previdencia Social da Cidade de Poxoréu(Poxoréu-Previ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:, 

Silvana Peixoto de Lima - OAB:/MS. 14.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Márcia Macedo Galvão - OAB:15668, Ronan de Oliveira 

Souza - OAB:4099

 VISTO,

Acerca do petitório de fls. 308, INTIME-SE a parte exequente para, 

querendo, no prazo legal, manifestar-se, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado como aquiescência à extinção do feito pelo integral 

cumprimento da obrigação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69779 Nr: 350-07.2016.811.0014

 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: Valdi Leles Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): American Tower do Brasil Cessão de 

Infraestruturas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Valfredo Bessa - 

OAB:237.864/SP

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, tão somente para 

DECLARAR rescindido o contrato de locação e DECRETAR o despejo da 

requerida, nos termos do art. 63, da Lei nº 8.245/90.Em vista da 

sucumbência recíproca, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, ficando 

cada parte responsável por 50% (cinquenta por cento) do pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

NCPC. Contudo, relativamente aos autores SUSPENDO a exigibilidade, uma 

vez que beneficiários da gratuidade de justiça.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) 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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 20791 Nr: 122-81.2006.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEP - Companhia de Desenvolvimento de 

Poxoréu-MT, Ademir Paim, Joaquim Martins de Siqueira Neto, Aminadalb 

Alves de Souza, Atílio Fioravante Neto, Edilson Luiz de Oliveira, Valtercio 

Teixeira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - Subprocuradora-Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT, 

SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada estará em usufruto de férias 

regulamentares no período de 20/03/2017 a 18/04/2017, não havendo 

tempo suficiente para análise deste feito, não obstante as incessantes 

tarefas no âmbito desta Vara, retornem os autos ao Cartório, sendo que, 

decorrido o referido período, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70565 Nr: 785-78.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Carvalho Gonçalves 

- OAB:, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Jordania Barcelo da 

Silva - OAB:19.722 OAB/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70331 Nr: 625-53.2016.811.0014

 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): M. A. V. MIYAMOTO & CIA LTDA EPP, MARIA 

APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO, JUSCELINO YOSHIAKI MIYAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 625-53.2016.811.0014 (Código 70331)

VISTO,

Cuida-se de execução por título executivo extrajudicial, intentada pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de M. A. V. MIYAMOTO CIA LTDA. EPP, 

MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO e JUSCELINO YOSHIAKI 

MIYAMOTO, todos devidamente qualificados.

A executada encontra-se em recuperação judicial, cujo plano de 

recuperação foi aprovado pela assembleia-geral de credores e 

homologado nesta data, motivo pelo qual a devedora pugna pela extinção 

do feito, sem resolução de mérito (fls. 53/55v).

Todavia, em que pese a argumentação da executada, é entendimento 

contumaz, inclusive propalado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede 

de recurso repetitivo, que os efeitos da recuperação judicial não se 

estendem aos devedores solidários, de modo que não há impedimento 

para o prosseguimento das execuções contra eles ajuizada, já que não se 

lhes aplicam as regras dos arts. 6º, caput, 52, III e 59, caput, todos da Lei 

nº 11.101/05, haja vista o que estabelece o art. 49, § 1º, da citada lei (STJ, 

Informativo nº 554, REsp 1.333.349/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luís Felipe 

Salomão, j. 26.11.2014).

Desta exegese, vislumbra-se que os sócios-proprietários da recuperanda 

figuram como avalistas no título executivo que deu ensejo à presente 

execução.

Portanto, ainda que obstado o prosseguimento da execução em relação à 

devedora principal, é perfeitamente possível a continuidade do feito em 

relação aos seus sócios-administradores, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de extinção.

Por conseguinte, INTIME-SE o banco exequente para, no prazo legal, 

promover os atos necessários ao regular andamento do feito, requerendo 

o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Poxoréu/MT, 31 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70338 Nr: 632-45.2016.811.0014

 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): M. A. V. MIYAMOTO & CIA LTDA EPP, MARIA 

APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 632-45.2016.811.0014 (Código 70338)

VISTO,

Cuida-se de execução por título executivo extrajudicial, intentada pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de M. A. V. MIYAMOTO CIA LTDA. EPP e 

MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO, ambos devidamente qualificados.

A executada encontra-se em recuperação judicial, cujo plano de 

recuperação foi aprovado pela assembleia-geral de credores e 

homologado nesta data, motivo pelo qual a devedora pugna pela extinção 

do feito, sem resolução de mérito (fls. 56/58v).

Todavia, em que pese a argumentação da executada, é entendimento 

contumaz, inclusive propalado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede 

de recurso repetitivo, que os efeitos da recuperação judicial não se 

estendem aos devedores solidários, de modo que não há impedimento 

para o prosseguimento das execuções contra eles ajuizada, já que não se 

lhes aplicam as regras dos arts. 6º, caput, 52, III e 59, caput, todos da Lei 

nº 11.101/05, haja vista o que estabelece o art. 49, § 1º, da citada lei (STJ, 

Informativo nº 554, REsp 1.333.349/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luís Felipe 

Salomão, j. 26.11.2014).

Desta exegese, vislumbra-se que a sócia-proprietária da recuperanda 

figura como avalista no título executivo que deu ensejo à presente 

execução.

Portanto, ainda que obstado o prosseguimento da execução em relação à 

devedora principal, é perfeitamente possível a continuidade do feito em 

relação à sua sócio-administradora, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

extinção.

Por conseguinte, INTIME-SE o banco exequente para, no prazo legal, 

promover os atos necessários ao regular andamento do feito, requerendo 

o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Poxoréu/MT, 31 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000132-88.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)
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Certidão Processo: 1000132-88.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade dedesignar 

audiência de conciliação para o dia 09/07/2018, às 17h00 e intimar as 

partes da referida audiência. POXORÉO, 3 de abril de 2018 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21725 Nr: 1565-39.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MORETH - 

OAB:DF/22.580

 Autos nº 1565-39.2008.811.0033 – Cód. 21725Vistos.(...), DEFIRO a 

penhora, registro e avaliação dos veículos da executada, oportunidade 

que procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).Intimem-se 

as partes para ciência, bem como a parte executada para manifestação, 

no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.Quanto ao pedido de 

penhora dos imóveis matriculados sob o número 7.045 e 7.046 do CRI 

local, inicialmente, determino a intimação da exequente para aportar aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, matrícula atualizada do imóvel, 

visando demonstrar que os executados são proprietários do imóvel que a 

exequente pretende seja penhorado.Considerando que a penhora de bens 

imóveis, por expressa disposição legal do artigo 845, § 1º do CPC, 

independentemente de onde estejam localizados, pode se dar por termo 

nos autos, determino a realização da penhora por esse meio, com a 

nomeação dos executados como fiéis depositários.Após, expeça-se 

mandado de avaliação do imóvel penhorado e intimação dos devedores (e 

seus eventuais cônjuges, tratando-se de bens imóveis) quanto aos termos 

de penhora e avaliação para que estes, querendo, ofereçam embargos, 

no prazo legal.Sem prejuízos, nos termos do artigo 844, do Código de 

Processo Civil, deverá o exequente providenciar, depois de formalizado o 

termo de penhora, a averbação desta no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 16 de março de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29547 Nr: 295-72.2011.811.0033

 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): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JOACIR RENAN DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras dos 

executados.Como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito 

expropriatório, reveste-se de inegável interesse público, na exata medida 

em que serve à realização de um direito consubstanciado em título ao qual 

a lei confere eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam 

tomadas todas aquelas providências judiciais necessárias ao fiel 

cumprimento do direito já definido no título.Em outras palavras, porque a 

execução do título se refere à efetivação material de um direito nele 

consignado, merece a completa atenção do Judiciário, autorizando as 

medidas necessárias à dita efetivação.Diante dessa especial 

circunstância, entendo que merece deferimento o pedido de busca em 

eventuais contas correntes da Parte devedora.Como se sabe, de acordo 

com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em instituição financeira é 

medida precedente às demais. Essa forma de efetivação da penhora em 

instituição financeira também foi bem definida no art. 854 do CPC:Art.854. 

Para possibilitara penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de Informações Neste caso, determino seja transferida para 

a conta única, vinculando o valor a este processo, com a lavratura do 

termo de penhora nos autos e subsequente intimação das 

partes.Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 16 de março de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58546 Nr: 468-57.2015.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDRSL, MCDSL, SÍDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de DECRETAR o divórcio de SEVERINO DO RAMOS SANTOS 

LIMA e de ROSILENE ALVES DA SILVA LIMA, para que produza todos os 

seus efeitos legais, com fundamento no artigo 226, §6º, da Constituição 

Federal. CONCEDO a guarda definitiva de MARIA CLARA DA SILVA LIMA 

E SEVERINO ÍTALO DA SILVA LIMA a seu genitor, ora requerente, 

SEVERINO DO RAMOS SANTOS LIMA, devendo ser expedido o 

competente termo de guarda e responsabilidade.Pela sucumbência, 

condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do 

profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância 

da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço, as quais mantenho suspensas a sua exigibilidade, 

posto que litigou sob o pálio da justiça gratuita.EXTINGO o feito com 

resolução de mérito, nos termos 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de inscrição e 

averbação no competente cartório e, ato contínuo, arquivem-se os autos, 

com as anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro, 20 de março de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25355 Nr: 2574-02.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, HELLEN GODOY DA COSTA - OAB:10.008/MT, JOÃO 

MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:134474 OAB/RJ, JOAQUIM 

FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:87670/MT, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:12.901-MT
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 PROCESSO N.º 2574-02.2009.811.0033 (25355)

Visto.

Intime-se o Banco Sistema S/A para se pronunciar sobre a manifestação 

do administrador judicial acostada às fl. 621/622 no prazo de 10 (dez) 

dias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 02 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30757 Nr: 1512-53.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, LUIZ 

CARLOS TICIANELLI, VALMIR SCHREINER MARAN, IZELIA TICIANELI, 

LAURO VENITIOS GHIGGI, JOÃO ALEXANDRE GEBARA, ESPOLIO DE 

SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, PEDRO COELHO PORTILHO E OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, 

CHARLES SALDANHA HANDELL, na qualidade de advogado, para 

devolução dos processos que excederam o prazo legal de carga, para 

realização da correição nos dias 05 e 06/04/2018, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme 

preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31953 Nr: 140-35.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO RAMOS, 

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS, SANDRA FRANCO CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30522 Nr: 1277-86.2011.811.0033

 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: CD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61205 Nr: 2292-51.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE BATISTA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61335 Nr: 2387-81.2015.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE QUEIROS 

ORLANDA JUNQUEIRA - OAB:12085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21797 Nr: 1641-63.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2018, às 

14:30horas.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 508-54.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ALBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13671 Nr: 2983-17.2005.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDEL PACHECO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ARRUDA 

FACCA - OAB:207933/SP, RAFAEL DUARTE FRETAS NUNES - 

OAB:302.160 SP

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o réu para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15342 Nr: 463-50.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOINO SPENASSATTO, JOVELINA SPENASSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA 

JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA 

BARROS FAVA - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar os exequentes para que, 

no prazo legal, apresentem comprovação nos autos do cumprimento 

integral das obrigações acordadas às fls. 435/438, especificamente os 

itens e subitens da cláusula segunda, em conformidade com a sentença 

de fls. 475/476.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76534 Nr: 3999-83.2017.811.0033

 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: FATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12682-A.

 Vistos.

Apense-se o presente feito aos autos do processo de inventário, n.º 

1354-96.2012.811.033 - cód. 33195, nos termos do art. 642, § 1.º do CPC.

 Após, intime-se os interessados para manifestarem, no prazo de 15 dias, 

sua concordância com o pleito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, certifique-se.

Após, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52134 Nr: 1356-94.2013.811.0033

 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 OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DALLA COSTA, LEOSANDRA 

APARECIDA PAZ DALLA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 

117. Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 3 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1367 Nr: 30-90.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 Intimo a parte exequente para que, no prazo legal, retire nesta secretaria 

a carta precatória exepdida ou realize seu preparo para a devida 

distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55963 Nr: 1576-58.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO SORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SORTI, ANTONIO CORREIA MENDES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60177 Nr: 1557-18.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRA, GHA, GHA, GHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58430 Nr: 379-34.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CAMPOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique bens penhoráveis do executado, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78000 Nr: 640-91.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARLEI OLIVEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIA CARVALHO VITORINO, Alexandre 

Carvalho Vitorino Pinheiro, Alex Carvalho Vitorino Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16.164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18.389/MT

 Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para 

o dia 07/06/2018 às 14:30 horas, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seu(s) 

advogado(s) para comparecerem na sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 926-06.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.93/94, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30480 Nr: 1235-37.2011.811.0033

 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): JOÃO MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.84, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77416 Nr: 427-85.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA EBERHARDT FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33228 Nr: 1417-86.2012.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - 

OAB:227.541/SP, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:139.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.91, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71396 Nr: 1901-28.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORETTO E CIA LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA MARIZA STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de justiça de fls 47, 

requerendo o que for de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-72.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DEMETRIO BARZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VPR BRASIL - IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Em face a certidão negativa acostada aos autos, intimo Vossa Excelência 

para, no prazo da Lei requerer o que entender necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-14.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA ALBUQUERQUE PRESTES (REQUERENTE)

PAULO HORTENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000310-14.2017. 8.11.0033 AUTOR: PAULO HORTENCIO 

DA SILVARESTES REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO E OMNI FINANCEIRA S/A SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório. Forte no art. 38 da Lei n.° 9.099/1995. Analisando 

os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a parte 

promovente não compareceu a audiência designada de conciliação. 
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Registra-se que no Juizado Especial, o dever de comparecimento da parte 

é pessoal, não se admitindo a representação em audiência por 

procurador. Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção 

do processo, sem resolução de mérito (art. 51, I, da Lei n. 9.099/95). 

Entretanto, por estar o autor viajando a trabalho e por ter apresentado 

procurador na audiência, dou a ausência por justificada, exclusivamente 

para afastar, no caso concreto, incidência de do pagamento das custas e 

despesas processuais. Insta salientar, que é perfeitamente possível ao 

autor ajuizar novamente ação em face dos requeridos. Desta feita, julgo 

extinto o processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos 

documentos que instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo 

nos autos, às suas expensas. Isento o autor do pagamento das custas e 

despesas processuais. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe 

seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 1 de março 

de 2018. Cumpra-se. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-38.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VPR BRASIL - IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Em face a certidão negativa, intimo Vossa excelência e requerer o que 

entender necessário no prazo da Lei.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26705 Nr: 578-32.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA TUCUNARÉ LTDA., ELIANE BALAROTTI 

REDIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311

 Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o depósito efetuado.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 004/2018-DF -O doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MMº. 

Juiz Substituto e Diretor do Foro nesta Comarca de Vila Rica, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; Em conformidade com o 

Edital nº 01/2018, torna público a lista DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO 

SELETIVO para contratação de ESTAGIÁRIO CURRICULAR DE NÍVEL 

MÉDIO E SUPERIOR, no âmbito da Comarca de Vila Rica, na forma 

predisposta no quadro abaixo:NÍVEL MÉDIO:

Posição Candidato Inscrição Pontos Final

1º Igor Sinhori da Silva 005/18 31 Aprovado

2º Vitória Silva Miranda 054/18 29 Aprovado

3º Virginia Ada Santos Lima 020/18 28 Classificado

4º Marcio Mulari Junior 030/18 28 Classificado

5º Stefanny Soares Campos 028/18 27 Classificado

6º Lorena Stefane de Aguilar Reis 009/18 27 Classificado

7º Myllena Barbosa de Souza 034/18 26 Classificado

8º Vittória Horner Nogueira 049/18 26 Classificado

9º Ana Kalita Ferreira da Silva 032/18 26 Classificado

10º Angelo Alves Trevisan 045/18 26 Classificado

11º Taila Laine Silva Moreira 008/18 26 Classificado

12º Vitória Luiza Silva Bem 002/18 25 Classificado

13º Italo de Souza Morais 011/18 24 Classificado

14º Camila Dias Demétrio 021/18 24 Classificado

15º Paulo Vitor Diniz Neves 055/18 24 Classificado

16º Mariele Cristina Nunes Silva 043/18 23 Classificado

17º Camilla Rodrigues da Costa Silva 004/18 23 Classificado

18º Gabriel Luis Ganem Reis 016/18 23 Classificado

19º Pietro Antonio Schmitz Juvileschi 042/18 23 Classificado

20º Pablo Henrique de Moura 001/18 23 Classificado

21º Kemilly Moreira Nunes Lima 046/18 23 Classificado

22º Eduardo Santos de Almeida 029/18 22 Classificado

23º Luana Casagrande 031/18 22 Classificado

24º Ranielle Pereira Barbosa 006/18 22 Classificado

25º Gabriela Potira Jesus Figueiredo 019/18 21 Classificado

26º Marcos Vinicius Costa Figueiredo 044/18 21 Classificado

27º Ronilson dos Santos Nogueira Filho 013/18 21 Classificado

28º Eduarda Souza de Oliveira 010/18 21 Classificado

29º Victor Fernando Defaveri Dias 014/18 20 Classificado

NÍVEL SUPERIOR:

 Candidato Inscrição Pontos Final

1º Tályta Laise Silva Moreira 001/18 28 Aprovada

2º Helena Pereira da Silva 003/18 26 Classificado

3º Raquel Lourenço Luiz 011/18 24 Classificado

4º Luciana Diel Martini 004/18 22 Classificado

5º Bruna Fabiana Cardoso 006/18 21 Classificado

6º Vanessa Marques Queiroz 010/18 20 Classificado

Publique-se, no átrio do Fórum e Diário da Justiça. Vila Rica/MT, 02 de 

março de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva-Juiz Substituto e Diretor 

do Foro

EDITAL N.° 005/2018 - DO GABARITO DEFINITIVO - Excelentíssimo Senhor 

Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz Substituto e Diretor do Foro 

da Comarca de Vila Rica-MT, no uso de suas atribuições legais e na forma 

da Lei, em conformidade com o disposto no Edital 001/2018-DF, torna 

público o GABARITO DEFINITIVO, em relação ao Teste Seletivo de 

Estagiários de Nível Médio e Nível Superior para a Comarca de Vila 

Rica-MT, realizado nesta Comarca no dia 17 de março de 2018.GABARITO 

DEFINITIVO NÍVEL SUPERIOR -

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B C A B A D B C A C B B D C C A B C C B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B D C D D B B C A D A C A C A B C A A B

GABARITO DEFINITIVO NÍVEL MÉDIO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C D C B B D A D D D B C B A D B A B B C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C D A D A B C C B D D A B A C B C A B D

Publique-se, no átrio do Fórum e Diário da Justiça.Vila Rica/MT, 02 de 

março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz Substituto e 

Diretor do Foro

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO CURRICULAR - NÍVEL 

MÉDIO/SUPERIOR-Edital 01/2018-DF-DESEMPENHO DOS CANDIDATOS- 

Nível Médio

Candidato Nº da Inscrição Pontos Nota

Ana Kalita Ferreira da Silva 032/18 26 65,0

Ana Karine Sousa Moura 041/18 18 45,0

Ana Paula Benicio Ramiro 017/18 19 47,5

Angelo Alves Trevisan 045/18 26 65,0

Camila Dias Demétrio 021/18 24 60,0

Camilla Rodrigues da Costa Silva 004/18 23 57,5

Carla Beatriz da Conceição Borges 027/18 19 47,5

Eduarda Souza de Oliveira 010/18 21 52,5

Eduardo Santos de Almeida 029/18 22 55,0

Gabriel Luis Ganem Reis 016/18 23 57,5

Gabriela Potira Jesus Figueiredo 019/18 21 52,5

Gesiene Pereira da Silva 018/18 12 30,0

Igor Sinhori da Silva 005/18 31 77,5

Italo de Souza Morais 011/18 24 60,0

Jhully Gomes Brito 048/18 19 47,5

Karina Mota de Sousa Silva 040/18 18 45,0

Kemilly Moreira Nunes Lima 046/18 23 57,5

Leidiane Oliveira Silva 023/18 19 47,5

Lorena Stefane de Aguilar Reis 009/18 27 67,5

Luana Casagrande 031/18 22 55,0

Marcio Mulari Junior 030/18 28 70,0

Marcos Vinicius Costa Figueiredo 044/18 21 52,5
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Mariele Cristina Nunes Silva 043/18 23 57,5

Millena Pereira da Silva Oliveira 035/18 17 42,5

Myllena Barbosa de Souza 034/18 26 65,0

Pablo Henrique de Moura 001/18 23 57,5

Paulo Vitor Diniz Neves 055/18 24 60,0

Pietro Antonio Schmitz Juvileschi 042/18 23 57,5

Ranielle Pereira Barbosa 006/18 22 55,0

Ronilson dos Santos Nogueira Filho 013/18 21 52,5

Stefanny Soares Campos 028/18 27 67,5

Taila Laine Silva Moreira 008/18 26 65,0

Tiago Matos da Silva 033/18 11 27,5

Victor Fernando Defaveri Dias 014/18 20 50,0

Virginia Ada Santos Lima 020/18 28 70,0

Vitória Luiza Silva Bem 002/18 25 62,5

Vitoria Silva Miranda 054/18 29 72,5

Vittória Horner Nogueira 049/18 26 65,0

Nível Superior

Bruna Fabiana Cardoso 006/18 21 52,5

Helena Pereira da Silva 003/18 26 65,0

Luciana Diel Martini 004/18 22 55,0

Maria Luiza Francisca dos Reis Paludo 007/18 18 45,0

Mariane Paciente Hora 008/18 18 45,0

 Mylena Alves Aragão 005/18 17 42,5

Raquel Lourenço Luiz 011/18 24 60,0

Tályta Laise Silva Moreira 001/18 28 70,0

Vanessa Marques Queiroz 010/18 20 50,0

Wilham de Souza Borges 009/18 18 45,0

Zenith Anyele do Nascimento Silva 012/18 18 45,0

Vila Rica – MT, 02 de abril de 2018.Dr.º Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva-Juiz Substituto e Diretor do Foro-Marciani Gandolfi-Gestora Geral – 

Mat. 9820

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57474 Nr: 2718-78.2016.811.0049

 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: JOSE DEUSAMAR MOURA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBERLEY GOMES DE REZENDE - 

OAB:14288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador José Deusamar Moura Silva com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo 

por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n° 8.213/1991 e 

art. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 01/06/2016 - (fl. 21), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar.CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, (...). Suma 

para implantação: José Deusamar Moura Silva, brasileiro (...). Correção 

monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, 

a contar do ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente 

vencidas antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (01/07/2009), a 

partir de quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de 

mora incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice 

percentual de juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança 

que eventualmente vier a ser estabelecido em substituição. Isento o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e as 

despesas processuais (...). Condeno-o, entretanto, a arcar com os 

honorários advocatícios da parte ex adversa, que arbitro em 10% da 

monta das prestações em atraso até esta data, consoante orientação da 

súmula 111 do STJ e regra do art. 85, § 2º e incisos I e IV, e § 3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil,(...). Também poderá ser contado o valor 

integral da condenação, a partir da data do requerimento administrativo, a 

indicar também monta bem aquém desse limite.(...). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64469 Nr: 548-65.2018.811.0049

 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: WVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 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 25/6/2018, 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): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63512 Nr: 3151-48.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BORGES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/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 27/6/2018, 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): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42384 Nr: 2077-32.2012.811.0049

 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: ANA MARIA BATISTA CORREIA, THAIS 

FERNANDACORREIA, JOÃO PEDRO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDERCI JOSÉ CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que as fls. 26/27 a Fazenda Pública 

Municipal informou a existência de um débito referente ao imposto predial e 

território urbano em nome do "de cujus", tendo a parte autora requerido às 

fls. 34 o prazo de 30 dias para apresentar certidões negativas municipal e 

federal.

Contudo, nota-se que até a presente data a parte autora não apresentou 

tais certidões, ne tampouco, as referentes aos débitos estaduais 

conforme se verifica da certidão de fls. 43, tendo mantido-se inerte mesmo 

tendo sido devidamente intimado via Dje.

Assim, determino a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias proceda a juntada das 

referidas certidões negativas, bem como apresente as últimas 

declarações.

Após dê-se vista ao Ministério Público, para que fale sobre as últimas 

declarações e tormem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 53613 Nr: 852-35.2016.811.0049

 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: NELSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON FERREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:38.748-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por idade rural

Autos: 852-35.2016.811.0049 - Código: 53613

Requerente: NELSON DE SOUZA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Considerando a manifestação de desistência do autor às fls. 110/111, 

cancelo a audiência anteriormente designada.

Intime-se o Instituto requerido para se manifestar sobre a manifestação de 

fls. 110/111, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Vila Rica/MT, 02 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64508 Nr: 577-18.2018.811.0049

 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: JOSE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela antecipada em caráter 

antecedente. CITE-SE o requerido, fazendo constar no mandado as 

advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias e será contado a partir da juntada da precatória aos 

autos.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.DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 02 de abril de 

2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56837 Nr: 2420-86.2016.811.0049

 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: LÚCIO FREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Lúcio Frey com qualificação abaixo, e declarar o 

seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, inclusive 

abono anual na forma do art. 40 da Lei n° 8.213/1991 e art. 7.º, incisos VIII 

e XXIV, e 201, § 2°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 4.749/1965, nos 

termos retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido 

em 12/05/2016 (fl.18), com imediata implantação do benefício no sistema 

de pagamento da autarquia requerida, conforme regra do art. 497, caput, 

do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar.CONCEDO à parte 

autora a TUTELA ANTECIPADA, (...). Suma para implantação: Lucio 

Frey(...)aposentadoria rural por idade; um salário-mínimo, com abono 

anual, a partir do requerimento administrativo feito em 12/05/2016; Período 

considerado como trabalho rural de 1982 a 2016.Correção monetária pelos 

índices previstos no manual de orientação de procedimentos para cálculos 

na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo pagamento, uma única vez, 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Juros 

moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar do 

ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente vencidas 

antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (01/07/2009), a partir de 

quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de mora 

incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice percentual de 

juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança que 

eventualmente vier a ser estabelecido em substituição. Isento o INSS de 

pagar as custas e as despesas processuais(...) Condeno-o, entretanto, a 

arcar com os honorários advocatícios da parte ex adversa, (...).Deixo de 

proceder à remessa ex officio (...).Preclusas as vias recursais e nada 

sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas devidas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 27 de março 

de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46419 Nr: 524-76.2014.811.0049

 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: CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 524-76.2014.811.0049 – Cód. 46419

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: CLEONICE SCHEIDT DA SILVA

PARTE REQUERIDA: NELSON DA SILVA

INTIMANDO(A, S): NELSON DA SILVA, Filiação: Iracema Candida da Silva, 

brasileiro(a), natural de Marechal Candido Rondon/PR, nascido aos 

23/7/1974.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo do presente edital, 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 proferida nos autos.

OBSERVAÇÕES: 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.

Eu, Patrícia Raquel S. M. Ferreira - Gestora Adm. 3 - Responsável pelo 

CAA, digitei e assino.

 Vila Rica - MT, 2 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 192 Nr: 192-71.1998.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DE ALMEIDA, JACI APARECIDA 

GUTSMANN ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES DE ALVARENGA, SINAIR 

JOSÉ MORAES, ANTÔNIO MALTA PEREIRA, JOÃO FERREIRA DOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 423 de 578



SANTOS, VOLMAR INÁCIO GRUBLER, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SOL VERMELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4.735/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO AGUIAR - OAB:7006-A/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO - OAB:9567 -MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para 

manifestar-se, acerca do término da suspensão do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42600 Nr: 2317-21.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Cristovão de 

Assis - OAB:16.738/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Prov.52/70-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação das partes, quanto a audiência designada no Juízo 

Deprecado para o dia 17/05/2018, às 16h15min para oitiva da testemunha 

ZANIZOR RODRIGUES DA SILVA (fls. 161), nos termos da Súmula 273 do 

STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46169 Nr: 303-93.2014.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WSBM, KDSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT, SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - OAB:8.954-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da devolução da carta precatória encartada aos autos (fls. 

146/147).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51077 Nr: 1347-16.2015.811.0049

 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: JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVA SANTOS DE ARAUJO SILVA 

- OAB:19410/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Tendo em vista o feito já sentenciado e com trânsito em julgado, nos 

termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimação da patrona da requerente, para manifestar-se no 

prazo de 5 (cinco) dias, àcerca da informação do Serviço Notarial de 

Campo Mourão/PR, onde informa que não foi localizado o registro de 

casamento de Iderzina e Joaquim.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60123 Nr: 1254-82.2017.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECI DE SOUZA MORANGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o término do prazo requerido, nos termos da legislação 

vigente e do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da 

parte autora a praticar as diligências necessárias (dar andamento), no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9769 Nr: 1710-52.2005.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GONÇALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da carta precatória de citação do executado 

devidamente cumprida, nos termos da legislação vigente e do Prov. 

56/7-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimação do patrono da 

exequente para manifestar-se quanto a declaração do executado, onde 

afirma: " DECLARO QUE ESSE DÉBITO FOI QUITADO COM A EMPRESA 

COBRADORA DO BANCO ENTRE O FINAL DE OUTUBRO E INÍCIO DE 

NOVEMBRO".; ou requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53488 Nr: 781-33.2016.811.0049

 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: DEBORA CRISTINA FIGUEIRA SANTOS DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA GONÇALVES SANTIAGO, CARLOS 

SANTIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN SOUSA ELEUTÉRIO DE 

LUCENA - OAB:21.718-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:193.650/SP

 Nos termos do Provimento nº. 07/2017- CGJ, sirvo-me do presente para 

intimar a parte autora para manifestar-se, no prazo legal, acerca da 

certidão de fls. 97, a qual atesta a impossibilidade de citação das partes 

requeridas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53669 Nr: 889-62.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO ROBERTO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/MT/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RIVALDO ROBERTO PEREIRA ALVES, 

Cpf: 06720907832, Rg: 233127100, brasileiro(a), 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 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 EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL MOVIDA POR BANCO DO BRASIL S.A. EM FACE DE 

RIVALDO ROBERTO PEREIRA ALVES. DÁ-SE À CAUSA O VALOR DE R$ 

150.500,95 (CENTO E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS REAIS E NOVENTA E 

CINCO CENTAVOS).

Despacho/Decisão: Vistos em Correição.Trata-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S/A em face de 

Rivaldo Roberto Pereira Alves, todos devidamente qualificados nos autos. 

Analisados os autos, constato haverem sido realizadas todas as 

possíveis diligências para localização do requerido, tendo sido todas 
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infrutíferas.Assim, DEFIRO o pedido de fl. 60/61, estando o executado em 

local ignorado por este juízo. DETERMINO a expedição do competente 

edital, com o prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias, de citação da parte 

requerida para, caso queira, contestar a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Transcorrido o prazo do edital sem 

resposta, nomeio, desde já, curador especial para patrocinar o requerido 

citado por edital, a advogada Dra. Shinthia Maria Gonçalves de Souza, 

OAB/MT 16.950-O.Intime-se o curador especial para manifestação em 15 

(quinze) dias.Consigno que os honorários advocatícios serão fixados ao 

final do processo.Após, intime-se a parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.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, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 20 de julho de 2017

Pedro Vaz da Silva Neto Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56842 Nr: 2425-11.2016.811.0049

 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: FATIMA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade à trabalhadora Fátima Aparecida da Silva com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo 

por mês, inclusive abono anual (...), nos termos retro expendidos, a contar 

do requerimento administrativo ocorrido em 03/03/2016 - (fl. 17), com 

imediata implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia 

requerida, conforme regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de 

verba de nítido cunho alimentar.CONCEDO à parte autora a TUTELA 

ANTECIPADA (...). Suma para implantação: Fátima Aparecida da Silva (...). 

Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, 

a contar do ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente 

vencidas antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (01/07/2009), a 

partir de quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de 

mora incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice 

percentual de juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança 

que eventualmente vier a ser estabelecido em substituição. Isento o 

Instituto Nacional de Seguro Social (...). Condeno-o, entretanto, a arcar 

com os honorários advocatícios da parte ex adversa, que arbitro em 10% 

da monta das prestações em atraso até esta data, consoante orientação 

da súmula 111 do STJ e regra do art. 85, § 2º e incisos I e IV, e § 3º, inciso 

I, do Código de Processo Civil, tendo em conta o grau de zelo do (a) 

profissional, o trabalho desempenhado pelo (a) nobre causídico (a) 

durante o decorrer da ação e o tempo exigido para realizá-lo.(...). Também 

poderá ser contado o valor integral da condenação, a partir da data do 

requerimento administrativo, a indicar também monta bem aquém desse 

limite.(...) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57152 Nr: 2578-44.2016.811.0049

 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: JOARISSE VILELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Joarisse Vilela da Sialva com qualificação abaixo, 

e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual (...), nos termos retro expendidos, a contar do 

requerimento administrativo ocorrido em 22/09/2017 - (fl. 19), com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido 

cunho alimentar.CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, (...). 

Suma para implantação: Joarisse Vilela da Silva(...); aposentadoria rural 

por idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento 

administrativo feito em 22/09/2016 no período considerado como trabalho 

rural de 1975 até os tempos atuais. Correção monetária pelos índices 

previstos no manual de orientação de procedimentos para cálculos na 

Justiça Federal, a incidir, até o efetivo pagamento, uma única vez, desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida.Juros moratórios 

aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da 

ação, em relação às parcelas eventualmente vencidas antes da entrada 

em vigor da Lei n° 11.960/2009 (01/07/2009), a partir de quando, conforme 

cada prestação se tornar devida, os juros de mora incidirão à razão de 

0,5% ao mês ou à razão de outro índice percentual de juros 

remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança que eventualmente 

vier a ser estabelecido em substituição. Isento o Instituto Nacional de 

Seguro (...). Condeno-o, entretanto, a arcar com os honorários 

advocatícios da parte ex adversa, que arbitro em 10% da monta das 

prestações em atraso até esta data, (...). Também poderá ser contado o 

valor integral da condenação, a partir da data do requerimento 

administrativo, a indicar também monta bem aquém desse limite(...). 

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°. 006/2018/DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Lener Leopoldo 

da Silva Coelho, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Alto 

Garças - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

estabelece a Classificação Definitiva conforme item 7.2 e seguintes do 

Edital 014/2012/GSCP, para Recrutamento de Estagiários, com 

classificação de acordo com a descriminação do curso:

* O Edital n° 006/2018 - DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52411 Nr: 2969-07.2017.811.0035

 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: Juraci Barbosa Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, tendo em vista que Juraci Barbosa Santana não foi 

localizado - ref. 26 - impulsiono os autos ao patrono do Requente para que 

o apresente na data designada para perícia médica, a qual será realizada 

no dia 20 de abril de 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em 

recinto no Edifício do Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48741 Nr: 1357-34.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, tendo em vista que Cláudio Vicente não foi 

localizado - ref. 24 - impulsiono os autos ao patrono do Requente para que 

o apresente na data designada para perícia médica, a qual será realizada 

no dia 20 de abril de 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em 

recinto no Edifício do Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49446 Nr: 1790-38.2017.811.0035

 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: JOÃO BENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, tendo em vista que o João Bento Ferreira não foi 

localizado - ref. 22 - impulsiono os autos ao patrono do Requente para que 

o apresente na data designada para perícia médica, a qual será realizada 

no dia 20 de abril de 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em 

recinto no Edifício do Fórum da Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30816 Nr: 749-12.2012.811.0035

 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: Maria Terezinha de Souza Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Globex Utilidades 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: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, Fabricio Faggiani Dib 

- OAB:OAB/SP 256.971, Isabela Geleilete Espósito - OAB:OAB/SP 

377.306, Raphael Leandro Silva - OAB:OAB/SP 312.079, Ricardo 

Azevedo Sette - OAB:138.486-A, Ricardo Yukio Fernandes 

Kawamura - OAB:OAB/SP 361.891

 Vistos etc.

Expeço alvará nesta data. No mais, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 27 de março de 2018.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14675 Nr: 708-79.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURA ALVES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Júnio - OAB:42.277/PR

 Vistos etc.

Expeço alvará nesta data. No mais, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 27 de março de 2018.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51155 Nr: 2596-73.2017.811.0035

 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: José Barbosa dos Santos

 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 DECISÃO.

Vistos etc.

Considerando-se que a audiência só poderá ser cancelada com a 

concordância de ambas as partes, INDEFIRO por ora o pedido.

No mais, aguarde-se a audiência retro designada, bem como eventual 

juntada de contestação, após vista a parte para replica. Em seguida, 

conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51154 Nr: 2595-88.2017.811.0035

 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: ADAILTON EVANGELISTA DE CARVALHO

 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 DECISÃO.

Vistos etc.

Considerando-se que a audiência só poderá ser cancelada com a 

concordância de ambas as partes, INDEFIRO por ora o pedido.

No mais, aguarde-se a audiência retro designada, bem como eventual 

juntada de contestação, após vista a parte para replica. Em seguida, 

conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32422 Nr: 737-61.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Silveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 523,00 

(quinhentos e vinte e três reais) , a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 105/108. Este valor deverá ser recolhido de forma 

separada, sendo R$ 392,82 (Trezentos e noventa e dois e oitenta e dois 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 130,17 (cento e trinta 

reais e dezessete centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 
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q u e  p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT 

aos cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1862 Nr: 304-43.2002.811.0035

 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: Comércio de Sementes Freitas Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Azevedo Campos, Janete Camarini de 

Azevedo Campos, José Roberto Martins Feltrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Santiago de Oliveira - 

OAB:4274-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT, Thaisa Cristina Lemos da Silva Penha - OAB:9.187 - 

MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por Rogério Pinheiro 

Crepaldi e Gustavo Henrique Carvalho em desfavor de Maria Julia Mangas 

Catarino da Fonseca Pereira.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do CPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

do valor exequendo, qual seja R$ 30.620,36 (trinta mil e seiscentos e vinte 

reais e trinta e seis 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.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32604 Nr: 953-22.2013.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA FANTIM ALMEIDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Acassio Muniz Junior - 

OAB:OAB/MT 8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 386,33 

(Trezentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 79, para recolhimento da 

guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas. Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) diretamente no setor de 

protocolo do fórum de Alto Garças-MT aos cuidados da CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12209 Nr: 980-44.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudcley Corrêa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Nepomuceno de 

Assis - OAB:OAB/MT 12093-B, Samir Badra Dib - OAB:5205/MT

 Vistos etc.

Expeço alvará nesta data. Intime-se, o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 15(quinze) dias, 

consignando que seu silêncio será entendido como quitação integral do 

débito, com a consequente extinção do processo.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 27 de março de 2018.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46507 Nr: 387-23.2018.811.0092

 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: GCDO, ENdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PATRICIA D. DE ARRUDA 

DELIBERADOR LOPES - OAB:62288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 46507

SENTENÇA.

GREICE CAMILO DE OLIVEIRA E EDELSON NUNES DE ALMEIDA ajuizaram 

Ação de Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e 

Visita.

Dado vista ao Ministério Público, o mesmo não se opôs à homologação (fls. 

22).

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes, decidindo a lide com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do 

Novo Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado, 

expeça-se o competente mandado para o Cartório de Registro Civil 

competente para a averbação do divórcio no Registro Civil de Casamento, 

com cópia da presente sentença, observado as benesses da Justiça 

Gratuita concedida a requerente.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

necessárias.

P.I

Alto Taquari/MT, 02 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31506 Nr: 1051-30.2013.811.0092

 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): RCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15077-A/MT, Léia Paula Aparecida Claudio - OAB:114202/MG

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 053/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos por certidão, em cumprimento a r. decisão de fl. 

123, para fins de intimar a parte requerida, por meio de seu defensor, para 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21723 Nr: 533-11.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transenergia Renovavel S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio Felício Garcia, Malaque Ayub Garcia, 

Dourival Magnani, Vanda Garcia Magnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ MATTHES - 

OAB:76.544/SP, KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - 

OAB:182.340/SP, Marcislene Correia de Queiroz - OAB:18.565 - GO, 

Waisman Augusto Rios - OAB:13.315/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte autora, por 

meio de seu procurador, para manifestar-se nos autos acerca da r. 

decisão de fls. 199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21892 Nr: 704-65.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Oliveira Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor do mandado/certidão acostado aos autos às fls. 58/61, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19762 Nr: 1323-63.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Nogueira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rubens Baldan - 

OAB:13478-A/MT, Paulo Rubens Baldan - OAB:288842/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a determinação de fl. 143, que serve a 

presente para fins de intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44652 Nr: 2595-14.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Fernandes leão, Marilene Rosa Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton de Melo, ITATUR TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO, MARCELO GURGEL PEREIRA DA SILVA - OAB:29234/GO

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 31, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-70.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA BORGES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecerem à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 27 de abril de 2018, às 14h50 (horário de Mato Grosso), na sede 

deste Juizado Especial, no endereço ao final indicado, com a advertência 

de que o não comparecimento do autor poderá ensejar a extinção do feito 

e a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais. Alto 

Taquari - MT, 03 de abril de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciária Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de 

Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 

78785-000 - TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-69.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ANDREIA EBLING 02520712120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SOARDI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000010-69.2017.8.11.0092; Valor causa: R$ 1.301,59; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA, EXPROPRIAÇÃO DE BENS, VALOR DA EXECUÇÃO / 

CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: TATIANA ANDREIA EBLING 

02520712120 Parte Ré: EXECUTADO: FERNANDA SOARDI DE OLIVEIRA 

Diante da certidão (12521055), esclareça a exequente se a conta 

mencionada no acordo (11264637) é de titularidade de pessoa física ou 

jurídica, a fim de se evitar incompatibilidade de dados no momento da 

expedição do alvará. Após, com o esclarecimento, determino o 

levantamento do valor bloqueado via BACEN JUD. ALTO TAQUARI, 3 de 

abril de 2018. FABIO ALVES CARDOSO Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000113-76.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000113-76.2017.8.11.0092; Valor causa: R$ 14.960,85; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ROADAM 

JHONEI DE PAULA LEAL Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT Trata-se de Ação de Execução intentada em 

face do Estado de Mato Grosso. A parte exequente apresentou o valor 

exequendo e requereu a expedição de RPV. Certidão de Honorários 

juntados (10614089). A parte executada requereu a apresentação e 

depósito das certidões de honorários exequendas no cartório da 

secretaria do juízo, para resguardar o erário, para se evitar os riscos de 

extravio das certidões e de eventual duplicidade de execuções com as 

mesmas certidões (11111601). Conforme certidão (12399621), o 

exequente compareceu na secretaria deste juízo, entregando as certidões 

de honorários expedidos nos processos que originaram os títulos que 

instruem a presente execução. O executado não apresentou embargos. 

ANTE O EXPOSTO, homologo o valor apresentado pela parte exequente. 

Expeça-se RPV para requisição dos valores. Com a juntada do 

comprovante de depósito nos autos, retornem conclusos. Intimem-se. 

ALTO TAQUARI, 2 de abril de 2018. FABIO ALVES CARDOSO Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-19.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010031-19.2016.8.11.0092; Valor causa: R$ 16.659,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

NAZARE DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

pela parte requerida, alegando omissão na sentença (12001462), que 

julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a embargante a 

pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, bem como à devolução do valor pago no importe de 

R$1.699,00 (mil seiscentos e noventa e nove reais) a título de danos 

materiais, contudo, não determinou a devolução da propriedade do produto 

viciado e a consequente imissão na posse do mesmo ao embargante. 

(12144166) É o relatório. DECIDO. Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC 

que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. (...) Realmente, 

analisando os autos, verifico que houve omissão na sentença embargada, 

devendo a mesma ser retificada, em razão da embargada ter recebido a 

título de dano material o valor integral pago pelo produto viciado, e 

permanecendo com o mesmo lhe acarretará enriquecimento ilícito, razão 

pela qual se impõe o acolhimento dos embargos para o fim de suprir a 

omissão apontada. ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de 

declaração para eliminar a omissão e modificar a sentença embargada, 

nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

CONDENO a reclamada à devolução do valor pago no importe de 

R$1.699,00 (um mil seiscentos e noventa e nove reais), a título de danos 

materiais, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir do evento danoso, súmula 43 do STJ c/c 

art. 388 do CC. Por consequência, deve a parte reclamante restituir o 

produto à parte reclamada, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Fica 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95).” Intimem-se. ALTO TAQUARI, 3 de abril de 

2018. FABIO ALVES CARDOSO Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36687 Nr: 943-30.2010.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Aguiar Blanc

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jack Sandro Menegali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11.470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:9415/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação pessoal DA PARTE 

REQUERENTE, POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para 

manifestar-se acerca das fls. 170/171, bem como requerer o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46392 Nr: 55-22.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Spack

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:OAB/MT 13.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se acerca da 

realização da perícia médica agendada para o dia 23/03/2017, bem como 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32930 Nr: 553-02.2006.811.0084

 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: Ed Carlos Bachiega, Ariane Rodrigues Bachiega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto, Indeco s/a- Integração, 

Desenvolvimento e Colonização

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante das informações aventadas as fls. 304/306, bem como a juntada 

dos documentos de fls.308/315, com lastro no dever de consulta, 

determino a intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 15 

dias, na forma 485, III do CPC/2015.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 46080 Nr: 823-79.2013.811.0084
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 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): Lavra Comercio de Mineração Ltda, Lauro 

Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAVRA COMERCIO DE MINERAÇÃO 

LTDA, CNPJ: 01892620000145 e atualmente em local incerto e não sabido 

LAURO QUEIROZ DA SILVA, Cpf: 01535116137, Rg: 03636453, 

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: 21/11/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS - IBAMA em face de LAVRA COMERCIO DE MINERAÇÃO 

LTDA e LAURO QUEIROZ DA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 29755/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/07/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 311.390,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35752 Nr: 7-05.2010.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Dias de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serasa Experian S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Código: 35752 Vistos, Trata-se de ação de inexistência de relação jurídica 

c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada movida 

por Julio Dias de Macedo contra Banco Bradesco/SA e Serasa 

Experian/SA. Do Mérito Analisando o mérito da questão, vejo razão na 

ilegitimidade passiva levantada pelo Serasa S/A, isto porque, denota-se 

que o requerido não figura como legitimo para figurar no polo passivo 

nestes autos, pois ao inserir o nome do autor no seu cadastro, não o fez 

com culpa ou abuso de poder, mas sim apenas seguindo os 

procedimentos normais de proteção ao crédito. Portanto, conforme 

entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasto a 

alegação de ilegalidade ocorrida nos atos de comunicação entre o 

requerido e o autor. Ex Positis e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação de ação de inexistência de relação jurídica c/c indenização por 

danos morais proposta por Julio Dias de Macedo, em desfavor de Serasa 

Experian S/A., razão pela qual, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Outrossim, CONDENO, por fim, o autor ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 

10% (dez por cento) do valor da ação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC/2015, entretanto, ficará SUSPENSA a exigibilidade dos ônus da 

sucumbência, pelo prazo de cinco anos, na forma do art. 98, § 2º, do 

CPC/2015, por ser beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as 

baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais 

custas remanescentes, o que dispõe o Provimento nº 11/2007-CGJ. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Apiacás-MT, 26 de 

março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45576 Nr: 286-83.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liderança Supermercado Ltda Me, Wevili Aparecido 

Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado - 

OAB:12563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AlexandreMiranda Lima - 

OAB:, Andressa Caroline Trechaud - OAB:

 Código: 45576

Vistos,

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado por 

Liderança Supermercado LTDA ME, contra OI MÓVEL S/A, para a 

execução da obrigação de pagar quantia, devidamente instruído com 

cálculo da dívida,

É o relato do necessário. DECIDO.

De início, DETERMINO a ratificação na capa dos autos junto à distribuição.

Ademais, nos termos do artigo 523 no Código de Processo Civil, determino 

a intimação do executado para, em 15 dias, pagar o débito, sob pena de 

acréscimos de multa de dez por cento e honorários advocatício no mesmo 

patamar.

Efetuando o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante.

Não havendo adimplemento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo dos atos de expropriação.

Decorrido o prazo para o adimplemento, vista à parte exequente para 

manifestação no lapso temporal de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Apiacás/MT, 27 de março de 2018.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32980 Nr: 583-37.2006.811.0084

 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: Clovis Fernandes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, resolvo redesignar à 

audiência para o dia 13 de setembro de 2018, às 14h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25180 Nr: 1221-72.2010.811.0038

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Boa Ventura Zica - 

OAB:13.754-B, Rodrigo Leite de Barros Zanin - OAB:12129

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao requerido para 

que no prazo legal manifeste no presente feito, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76455 Nr: 2188-73.2017.811.0038

 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: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607, Volnei Copetti - OAB:RS - 58.099

 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.: 23817 Nr: 2585-16.2009.811.0038

 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: José Teodoro de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

petição juntada nos autos, ref. 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21838 Nr: 618-33.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DB, CGBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:MT/ 10.604

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar calculo 

atualizado do débito, para fins de intimação da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74108 Nr: 1018-66.2017.811.0038

 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: LCM, EdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:8310, Núcleo de 

Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:, 

Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de LUIZ CARDOSO MOREIRA e ELIETE DA SILVA 

MOREIRA - 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 ELIETE DA 

SILVA. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21838 Nr: 618-33.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DB, CGBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:MT/ 10.604

 (...) .Isso posto, DETERMINO que atualize o valor do débito alimentar e 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s) PESSOALMENTE para, em 3 (três) 

dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses se não pagar débito alimentar que autoriza a 

prisão civil do alimentante - “compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo” - NCPC, art. 528, § 7º - ou a justificativa apresentada não for 

aceita – NCPC, art. 528, § 3º –, a qual será cumprida em regime fechado – 

NCPC, art. 528, § 4º -, fato que não exime o(s) devedor(es)/executado(s) 

do pagamento das prestações vencidas e vincendas – NCPC, art. 528 , § 

5º.Ademais, DETERMINO que advirta o(s) devedor(es)/executado(s) de 

que a decisão judicial transitada em julgado será levada a protesto, nos 

termos da lei, caso caracterizada a hipótese - não efetue o pagamento, 

não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo – NCPC, art. 517 c/c art. 528, §§ 1º e 3º (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24550 Nr: 585-09.2010.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DB, CGBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:MT/ 10.604

 (...) .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.Em que pese a obrigação do executado em pagar os alimentos 

para o filho não ter cessado com a quitação do débito à época do 

ajuizamento da ação e que o inadimplemento permite o alimentado ajuizar 

nova ação para receber o débito alimentar, verifico que a ação iniciou com 

base no art. 732 do CPC/73, o que não permitia a prisão civil e sim a 

penhora de bens como meio de recebimento.Ademais, consta nos autos a 

sentença pelo pagamento, uma vez que a representante do requerido 

informou ter recebido os valores devidos e eventual crédito posterior ao 

pagamento, deverá ser realizado na ação com o rito do art. 733 e ss. do 

CPC/73 à época – atualmente art. 523 e ss. do CPC/2015.Isso posto e por 

ter atingido a finalidade da ação, bem como sentença com trânsito em 

julgado, DETERMINO que desentranhe os documentos necessários e junte 

na ação em apenso – 618-33.2009.811.0038 (21838).Após, arquive os 

autos com as baixas necessárias.Cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1236 Nr: 4-77.1999.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional - Mato Grosso, A 

União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Silva e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

Procurador da Fazenda Nacional - OAB:3.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:8310

 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).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-62.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. F. (REQUERENTE)

JOSEFA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

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. 8010317-62.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JOSLAINE DA SILVA 

FERREIRA, JOSEFA DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC – com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR – 

NCPC, art. 300 e ss. -, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que a parte autora/requerente, entre 

pedidos outros e diante do não cumprimento/atendimento da decisão pela 

adversa, requereu o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas 

jurídicas de direito público interno, cujos procedimentos foram realizados, 

pendente a análise e decisão sobre a expedição do alvará judicial de 

levantamento, uma vez que o alvará expedido anteriormente foi cancelado 

em decorrência de inconsistência nos dados bancários fornecido para 

crédito pela parte e por 2 (duas) vezes. Após ser intimada, a 

representante da requerente apresentou novamente os dados da conta 

bancária e requereu o levantamento dos valores. Isso posto, expeço novo 

alvará judicial de levantamento em nome da representante da exequente, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Após, já deferida a antecipação dos efeitos da 

tutela/tutela provisória de urgência e apresentadas as manifestações, 

DETERMINO que intime para que esclareçam, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, se pretendem a designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial 

serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, 

§ 2º, do CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o 

disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 3 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-84.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA SAFARIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000466-84.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIA APARECIDA 

SAFARIZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

– rito da Lei n. 9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e 

ss. -, tendo como partes MARIA APARECIDA SAFARIZ e ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que aquela requer in initio 

litis e inaudita altera parte seja determinado a exclusão do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito/banco de dados, que afirma 

inscrito/mantido indevidamente pela parte adversa, assim como da UC n. 

6/293934-6, com endereço na rua O, imóvel n. 131, cidade de Cuiabá-MT, 

CEP n. 78.048-338, a inversão do ônus probatório, bem como a citação da 

parte adversa, ora reclamada, e a sua condenação em indenizar os danos 

causados e repetir em dobro os valores cobrados e pagos indevidamente. 

Narra que ao tentar realizar compras no comércio local teve ciência de 

que seu nome estava inscrito pela reclamada nos cadastros restritivos de 

crédito, decorrente de negócio que afirma não ter contratado, cuja busca 

da reclamada para a sanatória disso resultou na necessidade de 

pagamento dos débitos indevidos, sofrendo danos. É necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o endereço das partes, 

os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e seu valor, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que a Lei n. 8.078/90, art. 

17, equipara à condição de consumidor todas as pessoas que possam ter 

sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. 

Toda e qualquer vítima de acidente de consumo equipara-se ao 

consumidor para efeito da proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. 

Passam a ser abrangidos os chamados ‘bystander’, terceiros que, embora 

não estejam diretamente envolvidos na relação de consumo, são atingidos 

pelo aparecimento de um defeito no produto ou no serviço. Ademais, por 

ser hipótese de relação de consumo e, igualmente, presentes os 

requisitos caracterizadores da legislação consumerista, INVERTO o ônus 

da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à 

hipossuficiência da parte autora, segundo as regras ordinárias de 

experiências, para trazer provas outras e, ainda, verossimilhança de suas 

alegações apresentadas. Essa tem fundamento na necessidade de 

estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as partes no processo 

civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao princípio da isonomia 

entre essas, pois tem o consumidor o direito à facilitação de sua defesa 

em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova quando presentes os 

requisitos e necessário. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada 

no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, 
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há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para 

uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris – embora eventualmente estivesse 

configurada quando do ajuizamento da ação, não mais ocorre atualmente. 

A pesquisa realizada pelo subscrevente retornou com a informação de 

que não mantido o lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos 

dos órgãos de proteção ao crédito ou cartório de protesto, o que, 

igualmente, afasta o periculum in mora e a necessidade de deferimento 

desse pedido - extrato em anexo. Ademais, possível aguardar a audiência 

de conciliação e resposta da reclamada em relação ao pedido de retirada 

do nome da reclamante da UC n. 6/293934-6, com endereço na rua O, 

imóvel n. 131, cidade de Cuiabá-MT, CEP n. 78.048-338, o que, 

provavelmente, já deve ter  s ido atendido de forma 

administrativa/extrajudicial. Os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela provisória de urgência liminar não subsistem pela insuficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva 

da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente, porque não há 

atual manutenção do nome da parte. Com essas razões e porque 

presentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., por 

ora, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA. Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO 

que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a 

ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação 

– art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para 

participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os 

documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, 

tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 

tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação 

do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova 

redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 2 de abril de 2018 - 

14:08:59. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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. 1000453-85.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VALDIVINA GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, MULTILASER 

INDUSTRIAL S.A., LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes reclamante VALDIVINA GONÇALVES DOS SANTOS e 

reclamadas DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A., MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA., em que aquela requer in initio 

litis e inaudita altera parte seja determinado a exclusão do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito/banco de dados, que afirma 

inscrito/mantido indevidamente pela parte adversa, a resolução do negócio 

jurídico, a inversão do ônus probatório, bem como a citação da parte 

adversa, ora reclamadas, e a sua condenação em indenizarem os danos 

causados. Narra que adquiriu da comerciante – DISMOBRAS – um 

aparelho celular fabricado por MULTILASER, negócio financiado pela 

LOSANGO para pagamento em 12 (doze) parcelas. Aduz que produto 

apresentou vício que o tornou impróprio ao que se destinava, foi enviado 

para a assistência técnica e não retornou à consumidora, resultando na 

resolução do negócio jurídico e devolução do valor pago, o que afirma 

ocorreu em valor inferior ao que afirma devido, assim como que vem 

sendo cobrada pela financeira, quem a ameaçou de inclusão do nome nos 

cadastros restritivos. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ademais, por ser hipótese de 

relação de consumo e, igualmente, presentes os requisitos 

caracterizadores da legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da 

parte autora, segundo as regras ordinárias de experiências, para trazer 

provas outras e, ainda, verossimilhança de suas alegações apresentadas. 

Essa tem fundamento na necessidade de estabelecer o equilíbrio da 

relação jurídica entre as partes no processo civil, motivo pelo qual não há 

alegar inobservância ao princípio da isonomia entre essas, pois tem o 

consumidor o direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a 

inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos e necessário. 

O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade 

de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do 

processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – 

sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 

275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis 
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à concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo – periculum in mora. Não obstante, quando a 

tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, art. 273, §2º/NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A 

verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – 

fumus boni iuris - está configurada pelo fato da possibilidade do 

reconhecimento do indevido lançamento do nome da parte nos cadastros 

restritivos dos órgãos de proteção ao crédito ou cartório de protesto, bem 

como o periculum in mora, uma vez que o citado registro/restrição já vem 

causando prejuízos e caso não seja excluído in initio litis e inaudita altera 

parte certamente causará outros de difícil reparação, resultando na 

hipótese legal de perigo de dano. A consumidora esclarece que optou pela 

devolução do valor pago e que a financeira vem realizando 

cobranças/exigências indevidas, cuja busca nos sistemas retornou 

positiva – extrato em anexo. Nesses termos: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO 

PRODUTO. VEÍCULO NOVO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO "BANCO DA MONTADORA" INTEGRANTE DA CADEIA DE 

CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. 1. Demanda movida por 

consumidor que visa a resolução do contrato de compra e venda e de 

financiamento do bem móvel defeituoso. 2. Responsabilidade solidária da 

instituição financeira vinculada à concessionária do veículo ("banco da 

montadora"), pois parte integrante da cadeia de consumo. Legitimidade 

passiva do Banco da Montadora presente. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento”. (AgRg no AREsp 712.368/SP, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016) Os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento 

e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, 

art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e a constrição/anotação a produzir seus regulares 

efeitos sem qualquer prejuízo ao credor, quem poderá exigi-la com os 

encargos decorrentes da mora. Ademais, esclareço que nas ações que 

versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição em 

cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de 

obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada da ação e argumentos da parte reclamante, 

que haja no sentido de determinar extrajudicialmente a providência por 

esponte própria e comunique nos autos do processo. Com essas razões e 

porque presentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e 

ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA 

para determinar que seja excluído o nome de VALDIVINA GONÇALVES 

DOS SANTOS, nascimento em 27/09/1968, CPF/MF n. 000.784.191-40, dos 

registros/banco de dados de(a) SERASA, relacionado ao débito de R$. 

110,35 (cento e dez reais e trinta e cinco centavos), lançado por BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e objeto da ação – extrato em anexo. 

OFICIE, com URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) pelo(s) registro(s)/banco(s) 

de dados. Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO que 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a 

ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação 

– art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para 

participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os 

documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, 

tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 

tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação 

do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova 

redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 2 de abril de 2018 - 

14:45:18. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAF COMERCIO E TELEATENDIMENTO LTDA - ME (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. 1000447-78.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDNA VIEGAS DE SOUZA 

DOS ANJOS - ME REQUERIDO: RAF COMERCIO E TELEATENDIMENTO 

LTDA - ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

rito da Lei n. 9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR – CPC, art. 273 e ss./NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes EDNA VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS 

- ME e RAF COMERCIO E TELEATENDIMENTO LTDA - ME, em que aquela 

requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a exclusão do 

seu nome dos cadastros restritivos de crédito/banco de dados, a 

declaração de inexistência de relação jurídica, a inversão do ônus 

probatório, bem como a citação da parte adversa, ora reclamada, e a sua 

condenação em indenizar os danos causados e repetir em dobro valores 

que afirma cobrados a adimplidos indevidamente. Narra que percebeu que 

seus prepostos pagavam faturas referentes a serviço não solicitado ou 

contratado pela representante legal, cujo contato com a reclamada para a 

sanatória não foi suficiente. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação 

aparentemente de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - 

consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - 

produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei -, uma vez que ainda 

não esclarecido se o prestado faz parte da cadeia de produção da 

reclamante. Ademais, por ser hipótese de relação de consumo e, 

igualmente, presentes os requisitos caracterizadores da legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora, segundo as regras 

ordinárias de experiências, para trazer provas outras e, ainda, 
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verossimilhança de suas alegações apresentadas. Essa tem fundamento 

na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as 

partes no processo civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao 

princípio da isonomia entre essas, pois tem o consumidor o direito à 

facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da 

prova quando presentes os requisitos e necessário. O Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que 

“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar 

os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos 

requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são 

o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris – não ocorre atualmente. A pesquisa realizada 

pelo subscrevente retornou com a informação de que não mantido o 

lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de 

proteção ao crédito ou cartório de protesto, o que, igualmente, afasta o 

periculum in mora e a necessidade de deferimento desse pedido - extrato 

em anexo. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória 

de urgência liminar não subsistem pela insuficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos 

que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente, porque não há atual 

manutenção do nome da parte. Com essas razões e porque presentes os 

requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., por ora, INDEFIRO 

a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. Caso ainda 

não realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) 

requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 

e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação 

e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – CNGC, art. 925. O 

prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o necessário. Intime. Às 

providências. Araputanga-MT, 2 de abril de 2018 - 15:08:19. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-50.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA INOCENCIO DE PAULA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (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. 1000423-50.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELINEIA INOCENCIO DE 

PAULA DE SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes ELINEIA INOCENCIO DE PAULA DE SOUZA e CLARO 

S.A., em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de 

crédito/banco de dados, a declaração de inexistência de relação jurídica e 

do débito, a inversão do ônus probatório, bem como a citação da parte 

adversa, ora reclamada, e a sua condenação em indenizar os danos 

causados. Narra que passou a receber chamadas da reclamante exigindo 

débito em aberto relacionado a contrato não firmado decorrente do uso da 

linha fixa n. (65) 3261-2517, cuja sanatória extrajudicial afirma não foi 

possível. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que a Lei n. 8.078/90, art. 17, equipara à condição de 

consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos 

acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. Toda e qualquer 

vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da 

proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. Passam a ser abrangidos os 

chamados ‘bystander’, terceiros que, embora não estejam diretamente 

envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um 

defeito no produto ou no serviço. Ademais, por ser hipótese de relação de 

consumo e, igualmente, presentes os requisitos caracterizadores da 

legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora, segundo 

as regras ordinárias de experiências, para trazer provas outras e, ainda, 

verossimilhança de suas alegações apresentadas. Essa tem fundamento 

na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as 

partes no processo civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao 

princípio da isonomia entre essas, pois tem o consumidor o direito à 

facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da 

prova quando presentes os requisitos e necessário. O Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que 

“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar 

os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos 

requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são 

o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 
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recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris – não ocorre atualmente. A pesquisa realizada 

pelo subscrevente retornou com a informação de que não consta o 

lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de 

proteção ao crédito ou cartório de protesto, o que, igualmente, afasta o 

periculum in mora e a necessidade de deferimento desse pedido - extrato 

em anexo. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória 

de urgência liminar não subsistem pela insuficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos 

que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente, porque não há atual 

manutenção do nome da parte. Com essas razões e porque presentes os 

requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., por ora, INDEFIRO 

a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. Caso ainda 

não realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) 

requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 

e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação 

e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – CNGC, art. 925. O 

prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o necessário. Intime. Às 

providências. Araputanga-MT, 2 de abril de 2018 - 15:24:22. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-81.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIS BATISTA DE TOLDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 3 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE GOMES ALVARENGA - 

MT0016658A O presente mandado, extraído dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 17h30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000408-81.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

20.614,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: SIDNEIS BATISTA DE 

TOLDA 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: 1000392-30.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

KALITA CRISTINA MATOS DAMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 3 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

MT9898/O-O 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: 02/08/2018 Hora: 17:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000392-30.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: KALITA CRISTINA MATOS 

DAMAS 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: 1000391-45.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 3 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

MT9898/O-O O presente mandado, extraído dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 13h00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000391-45.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: EDSON RAMOS 

BARCELOS 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, 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: 1000390-60.2017.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE OLIVEIRA XAROPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA, 3 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

MT9898/O-O O presente mandado, extraído dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 14:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000390-60.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: REGINA DE 

OLIVEIRA XAROPA 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: 1000389-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAMILO DA SILVA MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 3 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- MT16216/O-O O presente mandado, extraído dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 14h30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000389-75.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

10.251,43; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: RENATO CAMILO DA 

SILVA MAMEDES 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: 1000388-90.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 3 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- MT16216/O-O O presente mandado, extraído dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 15:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000388-90.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

10.268,65; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DANIEL 

ALVES 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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

COM LIMINAR Dados do processo: Processo: 1000453-85.2017.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 12.752,27; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: VALDIVINA 

GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. 

O presente mandado, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, 

PROCURADOR DA PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua Intimação para comparecer à audiência designada: Tipo: Conciliação 

Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/05/2018 Hora: 13h30, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA no endereço ao final indicado e para o 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA, EM ANEXO E/OU DISPONIBILIZADA 

NO SISTEMA PJe - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ADVERTÊNCIA: 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA - MT, 3 de abril de 2018 Atenciosamente, MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-45.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000391-45.2017.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: EDSON RAMOS 

BARCELOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA O presente mandado, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, PARTE REQUERIDA, por todo o 

conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 13:00 (MT) no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. ARAPUTANGA - MT, 3 de abril 

de 2018 Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ 

DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-90.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000388-90.2017.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 10.268,65; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: 

DANIEL ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente 

mandado, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem 

por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, PROCURADOR DA PARTE 

REQUERIDA, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 15:00 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA - MT, 3 de abril de 2018 Atenciosamente, MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 06/2018 - DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

* O Edital n°06/2018 - DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46103 Nr: 1673-79.2014.811.0026

 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): Silvio Pinheiro Sobrinho, Gonçalo Antunes de 

Campos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, Daniel Victor Farias Castro - OAB:MT/17.609, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628/O, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 15h30, 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.: 50278 Nr: 1973-07.2015.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, via Dje, para manifestar-se acerca do laudo 

pericial jungido aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. No ensejo, 

tratando-se de processo eletrônico, faz-se a sua remessa eletrônica a 

Autarquia Requerida, através de sua procuradoria, a fim de que manifeste 

em igual prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22610 Nr: 1128-14.2011.811.0026

 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): Devarci Rodrigues Simplicio, Luciene Braga 

Simplicio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 15h00, 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.: 22614 Nr: 1132-51.2011.811.0026

 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): Tania Mara de Lima Mustasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 14h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46142 Nr: 1700-62.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Emerick, Júlio Osmar Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar Carlos Rodrigues 

Cruzado - OAB:9740-B/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva - 

OAB:6593 OAB/MT, Wilber Norio Ohara - OAB:8.261

 Intimo o executado, por meio de seu procurador legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57110 Nr: 558-18.2017.811.0026

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhayff Ferreira Biavia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da correspondência devolvida juntada à ref. 46, nos termos 

do art. 152,VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora para 

manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52399 Nr: 813-10.2016.811.0026

 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: Marivania Luiz Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3772/O

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o 

requerido a conceder a requerente o benefício previdenciário de 

auxílio-doença em valor equivalente a renda mensal correspondente a 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício, partir do requerimento 

administrativo, ou seja, 23.10.215, todavia, LIMITO a duração do beneficio 

por 01 ano a partir da data do laudo pericial, qual seja 20.05.2017 (pág. 

82).Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o INSS conceda o 

pagamento a parte requerente o benefício de prestação continuada 

(auxílio-doença), devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias.Após a vigência da Lei n. 11.960/2009, sobre as prestações 

em atraso incidirão correção monetária sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei nº 6.899/1981, 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês.ISENTO o 

Instituto demandado do pagamento de custas e despesas processuais 

(Lei 8.620/1993, art. 8º, §1°), contudo, CONDENO-O no pagamento de 

honorários advocatícios em favor do procurador do autor, no montante 

equivalente a 10% das verbas vencidas até a data desta sentença (CPC, 

art. 82, §2º, e Súmula 111 do STJ). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55847 Nr: 3203-50.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO (art. 

487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, caput - no pagamento das 

taxas, custas e despesas do Condeno a parte autora (art. 91, caput, CPC) 

no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes e, 

com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) 

fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em 

tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a 

prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do 

STJ, 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 (art. 98, § 2º e 3º).Com o transito em julgado 

devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, autos com 

as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40394 Nr: 202-96.2012.811.0026

 AÇÃO: 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): Sandra Aparecida de Aguiar Dias

 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:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 16h30, 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.: 53294 Nr: 1411-61.2016.811.0026

 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): APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS 

98321161120, APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS, Nivaldo Pereira 

Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 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.: 65569 Nr: 365-66.2018.811.0026

 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): ELTO MENDES DE MOURA, EDER MENDES DE 

MOURA , Ana Maria da Costa Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 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.: 53258 Nr: 1380-41.2016.811.0026

 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): Enizio Fernandes da Silva, EZEQUIAS PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 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.: 47601 Nr: 622-96.2015.811.0026

 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): ADÃO CARLOS BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 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.: 52633 Nr: 916-17.2016.811.0026

 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): FLAVIO DA COSTA DA SILVA, DILAENE 

CRISTINA O ENDRINGER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 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.: 47354 Nr: 478-25.2015.811.0026

 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): V M DO NASCIMENTO FERNANDES ME, Vilma 

Maria do Nascimento Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 10h30, 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.: 48554 Nr: 1089-75.2015.811.0026

 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): Real José Vendruscolo

 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 19 de abril de 2.018, às 13h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62753 Nr: 3982-68.2017.811.0026

 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): Wilson Inácio da Silva, Diego Piovezan da Silva, 

Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 13h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 63618 Nr: 4424-34.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, Valdemar Luiz 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Nunes Caldeira, José Ismar de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13525-B, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Vistos.

Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, REDESIGNO 

o DIA 10/04/2018, ÀS 15H 10MIN para a realização da audiência 

anteriormente designada.

RENOVEM-SE as intimações, expedindo-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA HELENA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000216-87.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ROSA HELENA VIANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 3 de abril de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-28.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000207-28.2017.8.11.0026 REQUERENTE: NEIDE DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Diante do teor da petição de id 12484539, intime-se o autor para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito, manifestando-se também quando ao adimplemento da obrigação 

para fins do art. 924, II do CPC/2015 (extinção pelo pagamento). 

Cumpra-se. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 3 de abril de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54687 Nr: 1264-14.2014.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71810 Nr: 5272-29.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte exequente para se manifestar acerca da certidão e 

comprovantes de pagamento (ref: 21), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65073 Nr: 482-02.2017.811.0088

 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: JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS - OAB:19095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ANIBAL 

MONTENARI - OAB:17165

 Nos termos da legislação vigente intimo as partes a especificar as provas 

que eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60683 Nr: 938-83.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON HELOM POIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERREIRA LIMA, Dardanelos 

Construtora Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON HELOM POIER - 

OAB:329413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente intimo a parte autora para se manifestar 

sobre a penhora realizada à ref. 26, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51196 Nr: 1961-06.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARLOS ZEMBRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUFAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSSON RENATO QUINTANA - 
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OAB:11545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio de seu representante legal, para que se 

manifeste acerca do bloqueio e penhora infrutífero juntado sob fls. 114, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74818 Nr: 1355-65.2018.811.0088

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROEIRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo Benjamin Peluso, Armando Martins, 

Erasto Aparecido Henrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:53218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se o requerente a fim de que 

emende a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74793 Nr: 1345-21.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ALFA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA STEFANELLO PIRES - 

OAB:21073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 02, intime-se a requerente a fim de que 

emende a inicial, promovendo o recolhimento devido das custas 

processuais e taxa judiciária remanescentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos 

termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67030 Nr: 1963-97.2017.811.0088

 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: Rosa Barranco Ladeia, ESPOLIO DE JOÃO DA SILVA 

LADEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO DE POSSEIROS DA FAZENDA 

NATUREZA II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LADEIA SEGATTO - 

OAB:20324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O Espólio de João da Silva Ladeia, neste ato representado pela 

Inventariante, Sra. Rosa Barranco Ladeia, ingressou com ação de 

reintegração de posse c/c pedido liminar em face de um grupo de 

posseiros.

Ato contínuo, indeferiu-se os benefícios da justiça gratuita e 

determinou-se a intimação da parte autora a fim de que recolhesse as 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição (ref. 

4).

Apesar de devidamente intimada, a parte autora quedou inerte (ref. 8).

Pois bem.

Como outrora delineado na decisão inicial, 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.

Assim tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto 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.

P.R.I.

 Dispenso a intimação da parte requerida, uma vez que esta sequer 

chegou a ser citada.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56015 Nr: 73-94.2015.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de modificação de guarda com alimentos proposta por 

PAULO JOSÉ DE SOUZA em desfavor de MARISOL VIEIRA DE PAULA.

A liminar foi deferida (ref. 21), sendo que a requerida não foi localizada 

para citação (ref. 36).

A parte autora não foi localizada para dar prosseguimento ao feito (ref. 

45).

O Ministério Público pugnou pela extinção do feito, tendo em vista que o 

autor encontra-se em local incerto (ref. 58).

 Determinada a intimação da advogada do autor para se manifestar nos 

autos, esta quedou-se inerte (ref. 65).

 Assim, considerando que a parte autora não foi localizada para intimação 

pessoal e encontra-se em local incerto (ref. 45), bem como que sua 

advogada devidamente intimada pelo DJE não se manifestou nos autos, 

tenho que se configurou o abandono da causa, nos termos do artigo 485, 

inciso III c/c artigo 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil e, em consequência, revogo a 

liminar deferida na ref. 21.

Sem custas.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Desde já, determino a expedição de edital de intimação, em 

caso de não localização das partes.

 Oportunamente, arquivem-se.

 Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70885 Nr: 4659-09.2017.811.0088

 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: Robson Angelino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio de Tal, Adelaide de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Ante a não intimação dos requeridos, redesigno a presente 

solenidade para o dia 09 de abril de 2018, às 18h00min. Promova-se o 

necessário à citação e intimação dos requeridos, no endereço indicado na 

petição de ref. 23. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 69394 Nr: 3574-85.2017.811.0088

 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: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que promova o pagamento das diligências 

dos oficiais de justiça [duas diligências], haja vista que são necessários 

dois oficiais de justiça para realizar a busca e apreensão.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17246 Nr: 1146-17.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO JANESTE FRANÇA, EDITE FRANÇA, MARLI 

APARECIDA FRANÇA, LUIZ CARLOS FRANÇA, VILSON FRANÇA

 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: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira-Procuradora Federal/INSS - OAB:3650

 Vistos etc.

Expeça-se RPV em favor do advogado da parte autora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69408 Nr: 383-59.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69165 Nr: 192-14.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68978 Nr: 50-10.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 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

 Com essas considerações, como não observo, neste momento 

processual, a presença do requisito da prisão cautelar denominado 

periculum libertatis, ao tempo em que REVOGO a prisão preventiva de 

ALTAIR BRANDÃO, aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do Código de 

Processo Penal e, em consonância com a manifestação ministerial, 

mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares: a) 

CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado, 

solicitando previamente ao Juízo eventual mudança;b) COMPARECER 

mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na Secretaria do Juízo 

onde estiver residindo, para informar e justificar suas atividades; c) NÃO 

SE AUSENTAR da Comarca onde estiver residindo, sem autorização 

prévia do Juízo; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, 

NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias 

com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de 

tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em 

locais abertos ao público em geral;e) RECOLHER-SE em sua residência no 

período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por 

motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo onde 

estiver residindo;f) NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito. 

g) NÃO MANTER CONTATO COM AS VÍTIMAS;h) MANTER UMA 

DISTÂNCIA MÍNIMA DE 500 METROS DA RESIDÊNCIA E/OU LOCAL DE 

TRABALHO/ESTUDO DAS VÍTIMAS; Advirto que as medidas cautelares 

ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão 

caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à garantia da 

ordem pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias 

até o fim do processo, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de 

Processo Penal.Intime-se a defesa, via publicação na imprensa e o preso, 

por oficial de justiça, o qual deverá cientificá-lo do teor desta decisão e 

colher seu eventual aceite, acerca às condições ora impostas.Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69599 Nr: 500-50.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SU-DCVDJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69063 Nr: 112-50.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-ADCNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60800 Nr: 994-80.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUIRINO MENDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TARRAF JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SIMÃO NIMER - 

OAB:104.052, Gabriel Massao de Arruda Itoyama - OAB:, VALDECIR 

CARFAN - OAB:103987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de ref. 04, intimo as partes 

quanto aos documentos juntados pelo perito, para que se manifesntem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55826 Nr: 229-46.2015.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIGOY HELFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez José Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 Intimem-se o executado (JUAREZ JOSÉ FERNANDES), já qualificados nos 

autos, para que paguem o valor de R$ 14.733,08 (quatorze mil setecentos 

trinta e três reais e oito centavos) , em favor da exequente Maigoy Helfer, 

no prazo de15(quinze) dias, sob pena de multa e nova condenação em 

honorários advocatícios no valor de10% da execução, nos termos do 

artigo 523 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67877 Nr: 2946-60.2017.811.0100

 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: MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, Milena Rodrigues da Silva Lanzarini - OAB:15.446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 Certifique-se se o réu apresentou contestação no prazo legal. Após, 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66970 Nr: 2354-16.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSOdBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 04 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Sem custas.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52577 Nr: 989-63.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSIANE DE MEDEIROS FERRAZ, GELSIANE 

DE MEDEIROS FERRAZ-ME, ISAC FERRAZ PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, VICTOR BUOGO GATTAS - OAB:16.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente na pessoa do seu advogado para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto o teor da ceridão do Sr. 

Oficial de Justiça fls. 44

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20331 Nr: 1031-25.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 20331.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por NILDO MEYER em face de JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA.

Tendo em vista a certidão de fls. 36, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o NCPC dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.
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P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51194 Nr: 729-20.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BJJDS, RMDJ, BRJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:5361/MT

 Vista ao MPMT para que requeira o que lhe for de direito, tendo em conta 

tratar-se de interesse de menor, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23306 Nr: 1010-78.2009.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irma Rodriguês da Silva Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Certifico que, a parte requerente, mesmo devidamente intimada quanto a 

decisão de fl. 138, conforme verifica-se da publicação do DJE adiante 

juntada, deixou transcorrer o prazo de 10 (dez) dias em 26/07/2017 sem 

se manifestar. Certifico, ainda, que ante o teor da manifestação de fl. 138- 

verso, faço os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59285 Nr: 292-37.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA KURZYDLOVSKI MIKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65780 Nr: 1561-77.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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(FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa 

de seu representante legal e/ou pessoa autorizada pela parte 

autora.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º 

do Dec. Lei 911/69).Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a 

parte requerida, quando do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.O devedor fiduciário poderá apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 

3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição.O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (§ 14 do art. 3º do DL 911/69).Defiro desde já, reforço 

policial, acaso necessário.Intimem-se. Cumpra-se servindo o presente 

como (mandado de busca e apreensão/ notificação/ofício/precatória/ 

mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52182 Nr: 611-10.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa do seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto o teor da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça. A seguir transcrita: "Eu, Oficial de Justiça abaixo 

assinado, em cumprimento ao Mandado de Citação e Demais Atos de 

ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única Cível e Criminal da Comarca de 

Brasnorte/MT, CERTIFICO que no dia 11/12/2017 as 15h40, me dirigi até a 

Rua Comodoro nº 215, Bairro Nosso Lar, e ali contatei Akairan Mike Gomes 

que informou que o citando não reside ali, e informou novo endereço para 

diligencia. Me dirigi em seguida para a Rua Juína nº 37, Bairro Nosso Lar e 

ali contatei a mãe do requerido Srª Terezinha Pereira da Silva que relatou 

que o requerido estaria residindo em Confresa-MT, e não sabe informar o 

endereço, nem telefone para contato. Ante estas informações NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO de Josimar Gomes da Silva. Diante de 

tais informações, devolvo o r.mandado em cartório para os demais fins."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 52684 Nr: 1095-25.2013.811.0100

 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: DDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CÉSAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14.445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 52684

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO proposta por DIONISIO DE 

CASTRO SOARES em face de MARIA CONCEIÇÃO LOPES DE LIMA.

Tendo em vista a certidão de fls. 37, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o NCPC dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas e honorários advocatícios pela parte autora, já que CONCEDO 

neste ato o Benefício da Justiça Gratuita.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000088-05.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMAR DA MOTA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000088-05.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

2.183,26 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: DELMAR DA MOTA LIMA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP Endereço: 

Rua: Tibaji, Esquina com General Osório, 905, Centro, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 04/05/2018 às 12:00 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000089-87.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PIO DE MACEDO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000089-87.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

522,80 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: LEONARDO PIO DE MACEDO - ME Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP 

Endereço: Rua: Tibagi, Esquina com General Osório, 905, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 04/05/2018 às 12:15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-72.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000090-72.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

10.118,83 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ANDREIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3445. CEP 78000-000, 

CUIABÁ MT. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 04/05/2018 às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-72.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000090-72.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

10.118,83 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ANDREIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ANDREIA PEREIRA 

DA SILVA Endereço: RUA ESTRADA PEROBAL, 07, ARCO IRIS, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 04/05/2018 às 12:30 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-57.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000091-57.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

10.165,53 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ANDREIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ANDREIA PEREIRA DA SILVA 

Endereço: RUA ESTRADA PEROBAL, 07, ARCO IRIS, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 04/05/2018 às 12:45 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000092-42.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR CELSO GONCALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000092-42.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.601,52 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: GILMAR CELSO GONCALVES Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP 
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Endereço: Rua: Tibagi, Esquina com General Osório, 905, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 04/05/2018 às 13:00 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-94.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000095-94.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

17.498,46 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Endereço: iguatemi, centro, BRASNORTE 

- MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 11/05/2018 às 12:00 hs, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-79.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TREVISAN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LOURENCO ASSIS SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000096-79.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

484,85 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CLAUDETE TREVISAN - ME REQUERIDO: ANDERSON 

LOURENCO ASSIS SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

CLAUDETE TREVISAN - ME Endereço: Rua Iguatemi, 195, centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 11/05/2018 às 12:15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-49.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-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 CAMPINÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000107-49.2016.8.11.0110 REQUERENTE: MARIA ROSA ROGERIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Decisão->Não 

Recebimento->Recurso Denota-se da certidão com Id. 12129907, o 

recurso inominado de Id. 9507489 foi interposto intempestivamente, já as 

contrarrazões estão tempestivas. Pois bem. O ENUNCIADO 166 do 

FONAJE prevê: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de 

admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL”. Trago também o art. 42, da Lei n. 9.099/99: Art. 42. O recurso 

será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, 

por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

A Lei n. 11.419/06, prevê: Art. 5o As intimações serão feitas por meio 

eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o 

desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive 

eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o 

intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, 

certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o 

deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a 

intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 

3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 

10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena 

de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do 

término desse prazo. Diante dos dispositivos, observa-se que os 

mandados de intimações da sentença estão datados de 25.07.2017, 

conforme Id’s. 9132420 e 9132421, tendo o início do prazo em 06/08/2017 

e, por conseguinte, final em 16/08/2017. Percebe-se que o recurso 

inominado foi interposto na data de 21.08.2017, conforme consulta no Id. 

9507489. Diante disso, considerando que o prazo para interpor recurso da 

sentença ocorre em 10 (dez) dias sem interrupções, a contar da data do 

envio da intimação, no caso concreto verifica-se que a interposição do 

recurso se deu há mais de 10 (dez) dias da data de envio da intimação. 

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, deixo de receber o 

presente recurso, uma vez que intempestivos. Certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença (Id. 8281545) Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Campinápolis – MT, 21 de março de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33291 Nr: 864-31.2014.811.0110

 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: FRANCISCA CECÍLIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Decisão->Determinação

Tendo em vista o pedido do causídico de redesignação da audiência, uma 

vez que terá audiências no mesmo dia em Água Boa/MT, bem como pela 

constatação nos autos de que a intimação do requerido não foi realizada 

até o momento, DEFIRO o pedido formulado às fls. 123, nos termos do art. 

362, II, do CPC e redesigno a audiência anteriormente aprazada nos autos, 

para o dia 04 de JUNHO de 2.018, às 15h30min (Horário de Cuiabá-MT).

Intimem-se, na forma determinada às fls. 121.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41458 Nr: 259-46.2018.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: QGDO, RMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUANA CAROLINE SILVA RIOS - 

OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a inicial, uma vez que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA (...)Portanto, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS (...) Com essas considerações, acolhendo o parecer do 

Ministério Público, em razão da prova da filiação carreada aos autos, 

ainda, considerando a necessidade da menor, DEFIRO O PEDIDO DE 

MAJORAÇÃO PROVISÓRIA DOS ALIMENTOS e fixo no patamar de 60% 

(sessenta por cento) do salário mínimo vigente, que, atualmente, 

corresponde ao valor de R$ 572,40 (quinhentos e setenta e dois reais e 

quarenta centavos), devendo ser depositada na conta poupança 

11.942-3, agência 3035-X, Banco do Brasil S/A, em nome da requerente 

Rafaela Martins de Oliveira. Ressalta-se que a presente medida é precária 

e poderá ser alterada diante da mudança da situação fático-jurídica, 

conforme até mesmo o amadurecimento da prova instrutória. AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Considerando a nova sistemática do Código de 

Processo Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos conflitos 

(art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e 

estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do 

Ministério Público, e considerando ainda, o previsto no art. 694 do mesmo 

Diploma, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29 de MAIO de 

2018, às 17h30min, ocasião em que oportunamente se tentará uma 

conciliação amigável. CITAÇÃO DO REQUERIDO O requerido deverá ser 

citado acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer 

contestação será de 15 (quinze) dias (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37962 Nr: 443-36.2017.811.0110

 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: LUCELENA LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

 Intime-se, pessoalmente, o requerido para prestar depoimento pessoal, 

com a advertência da pena de confissão, nos termos do art. 385, §1°, do 

CPC.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de JUNHO 

2018, às 14h30min (horário de Cuiabá - MT).

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.

 Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41509 Nr: 291-51.2018.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA SILENE GOMES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão-Determinação

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por JOSE CARLOS DA 

CONCEIÇÃO em face de KATIA SILENE GOMES DA CONCEIÇÃO.

Constata-se dos autos que o casal teve um filho, supostamente maior de 

idade, no entanto, não há comprovação da maioridade nos autos. A 

ausência de tal comprovação pode resultar em prejuízos ao processo.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

3. 3.1.1. Juntar aos autos documento que comprove a paternidade, bem 

como a maioridade do filho do casal.

Com a juntada dos documentos, dê-se vista ao Ministério Público, após, 

voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41628 Nr: 347-84.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRP BORGES COMERCIO EIRELLI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão-Determinação

Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por PRP BORGES COMERCIO 

EIRELLI EPP em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT.

Constata-se dos autos que não fora juntada comprovação do recolhimento 

de custas da presente ação, em desacordo com o Código de Processo 

Civil.

Do mesmo modo, não há pedido de assistência judiciária gratuita na 

petição.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

3. 2.1.1. Apresentar comprovante de recolhimento de custas ou 

esclarecer a hipossuficiência de recursos, em observância ao art. 321, 

caput, do CPC.

Expirado o prazo, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31158 Nr: 923-53.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINO ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 (...) 3. DISPOSITIVO Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida 

na denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para 
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condenar JORCELINO ALVES DE FREITAS, qualificado nos autos, como 

incurso no art. 34, inciso II, da Lei n. 9.605/98. Em obediência ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes 

preconizados pelo art. 68 do Código Penal. (...) 6.0. DA PENA DEFINITIVA 

Assim, fixo a PENA DEFINITIVA do réu JORCELINO ALVES DE FREITAS, 

em 01(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixadas em 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. 7.0. DELIBERAÇÕES FINAIS: 7.1. 

REGIME INICIAL: O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, 

nos termos do que preconiza o art. 33, § 2º alínea “c”, do CP. 7.2. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Considerando que o crime não foi cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 01 

(um) ano, hei por bem substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 

01 (uma) pena restritiva de direitos, em consonância com o disposto no 

art. 44, § 2º, do Código Penal, a ser indicada pelo Juízo das Execuções 

Penais. Incabível a Suspensão Condicional da Pena, em decorrência do 

previsto no art. 77, inciso III, do mesmo artigo: “Art. 77 - A execução da 

pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser 

suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: III - Não seja indicada 

ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código”. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33677 Nr: 1108-57.2014.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOANA BELMIRA LEMES CARVALHO, GEAM LEMES 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSICA LORAENE GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bartira Bibiana Stefani - 

OAB:15194-A/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da manifestação da parte autora, 

determino a intimação pessoal do requerido, por meio de sua 

representante legal, para se apresentar no autos, no prazo máximo de 10 

dias, esclarecendo se tem advogado constituído nos autos, bem como se 

não possui recursos e, assim, será necessária a nomeação de advogado 

dativo. Expirado o prazo, certifique-se, após voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30114 Nr: 1050-25.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, EDSON 

INACIO TOMÉ, JOSÉ LUIZ SANTOS, WILSON FERNANDES NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5.681, 

MARCELO BATISTA DE FARIA - OAB:/GO 48315, RAFAEL PEREIRA 

LOPES - OAB:16038/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro o prazo de 5 dias para a juntada 

do substabelecimento. Defiro o desentranhamento das folhas 246/250 e 

determino a sua juntada nos devidos autos. Diante do acima exposto, a fim 

de garantir o contraditório e a ampla defesa e, por conseguinte, evitar a 

nulidade processual, redesigno a presente solenidade para o dia 

19/06/2018, às 13h30min (horário de Cuiabá/MT). Saem os presente 

intimados da nova data. Expeça-se carta precatória a comarca de 

Cuiabá/MT, no endereço descrito a folha 278, a fim de que o acusado 

Wilson Fernandes Nazário seja intimado para comparecimento na 

audiência acima referida. Requisite-se ao Município de Campinápolis a 

apresentação da servidora Irone Martins da Silva Araújo. Intime-se a 

testemunha Lourembergue Brasil de Carvalho, alertando de que o não 

comparecimento implicará em condução coercitiva. Solicite-se o retorno 

das cartas precatórias de folhas 211 e 212. Defiro o prazo de 10 dias, a 

fim de que a defesa do acusado Altino localize o endereço da testemunha 

Marta Merari Lopes Tomé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41496 Nr: 286-29.2018.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES

 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:

 (...)Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal.- Da 

gratuidade da justiça -O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com às custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família.A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira. No caso, a parte autora apresenta 

alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas processuais 

(fls. 16) , dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, 

art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos 

incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da audiência de conciliação ou 

mediação -Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a 

Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSS e demais 

autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a 

qual é vedada a formalização de acordo antes da completa instrução do 

feito. - Da citação - Cite-se o requerido para apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), 

ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41527 Nr: 300-13.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAADS, CRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a cota ministerial de fl. 18.

Apensem-se estes autos ao feito de código 35848.

 Após, vistas ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24817 Nr: 945-53.2009.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CORREIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Visto, etc.

 Despacho- Mero Expediente

Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão que substituiu o inventariante 

nos autos em apenso (Código 21992).

Após, intime-se o Espolio de Pedro Viana Neto, por meio da inventariante, 

nos termos do art. 75, VII, do CPC, para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre o pedido de habilitação de folhas 75/88.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22460 Nr: 23-46.2008.811.0110

 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: DÉLCIO ALBERTINO TONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão que substituiu o inventariante 

nos autos em apenso (Código 21992).

Após, intime-se o requerente para se manifestar em 05 (cinco) dias sobre 

a petição de documentos juntados pelo requerido às folhas 53/58.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24814 Nr: 942-98.2009.811.0110

 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: HOZANA MARIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Visto, etc.

 Despacho- Mero Expediente

Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão que substituiu o inventariante 

nos autos em apenso (Código 21992).

Após, intime-se o Espolio de Pedro Viana Neto, por meio da inventariante, 

nos termos do art. 75, VII, do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar sobre o documento juntado às folhas 141/142.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33547 Nr: 1040-10.2014.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CORREIA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em conta os Embargos de Declaração com pedido de concessão de 

efeito infringente, às folhas 27/28, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar-se quanto aos embargos 

opostos; nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC.

Após, volvam-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27212 Nr: 936-23.2011.811.0110

 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: MAGNA CORDEIRO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 

SILVA - OAB:MG 111.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

 Despacho- Mero Expediente

Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão que substituiu o inventariante 

nos autos em apenso (Código 21992).

Após, cite-se o Espolio de Pedro Viana Neto, por meio da inventariante, 

nos termos do art. 75, VII, do CPC, para se manifestar sobre o pedido de 

habilitação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21992 Nr: 1000-72.2007.811.0110

 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: CARLOS CESAR VIANA, ANA DE CASSIA VIANA, 

EUNICE PEREIRA DE PINHO, DULCE HELENA VIANA, MARCOS ANTONIO 

VIANA, MARIA ETELVINA VIANA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADSON JENERZELAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049SP, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 DISPOSITIVODefiro a substituição do inventariante pela cessionária Kézia 

Alves de Paula Braga, devendo ser lavrado termo de compromisso de 

inventariante, o qual deverá ser prestado no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, intime-se a inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

se manifeste nos autos, apresentando as primeiras declarações, com 

fulcro no art. 620 do CPC.Em seguida, volte-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24077 Nr: 204-13.2009.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIZAEL FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a certidão de fl. 125, necessária a redesignação da 

audiência anteriormente agendada.

Assim, REDESIGNO a solenidade para o dia 18 de junho de 2018, às 

13h30min (horário de Cuiabá-MT).

Expeçam-se as intimações, conforme determinação de fl. 123.

Cumpra-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81179 Nr: 326-14.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de 

averiguar a existência de bens em nome da empresa executada 

CARVOARIA MATO GROSSO LTDA, CNPJ nº 09.647.664/0001-11. 

(...).Sendo frutífera a busca de veículos pelo sistema RENAJUD, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do(s) veículos(s) 

encontrado(s), devendo o oficial de justiça certificar, através de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 450 de 578



documentos, vizinhos, entre outros meios, se o(s) veículo(s), objeto(s) da 

constrição, é (são) realmente de propriedade da(s) parte(s) executada(s) 

e se encontra(m)-se em sua posse.Para o cumprimento do referido 

mandado, a parte exeqüente deve fornecer todas as informações 

necessárias para encontrar o(s) veículo(s) e o(s) executado(s), bem 

como os meios necessários para remoção do bem.Caso a busca pelo 

sistema RENAJUD ou o cumprimento do mandado sejam infrutíferos, por 

constar no cadastro do(s) veículo(s) do DETRAN restrição(ões) judicial(is) 

ou por ser(em) objeto(s) de alienação fiduciária e ainda por certificar o 

oficial de justiça de que não é(são) de propriedade e não está(ão) na 

posse da(s) parte(s) executada(s), intimem-se a(s) parte(s) autora(s) 

para que em 10 (dez) dias, indique(m) bem(ns) passíveis de penhora 

da(s) parte(s) executada(s), sob pena de extinção e arquivamento do 

feito. 2. Defiro o pedido de consulta via sistema Infojud das 03 (três) 

ultimas declarações de imposto de renda da parte executada CARVOARIA 

MATO GROSSO LTDA, CNPJ nº 09.647.664/0001-11. O resultado da 

consulta encontra-se em anexo.3. Intime-se a Exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da consulta via 

sistema Infojud. 4. Diligências necessárias.Cláudia, 27 de março de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44898 Nr: 411-78.2005.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149/PR, OSMAR SEBASTIÃO DALLA COSTA - OAB:29.769/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2005/247 (Id. 44898)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Executado: NILVO FRANCISCO SALVATORI

Vistos.

1. Defiro o pedido de consulta via sistema Infojud das 03 (três) ultimas 

declarações de imposto de renda da parte executada NILVO FRANCISCO 

SALVATORI, CPF nº 617.147.201-87. O resultado da consulta encontra-se 

em anexo.

2. Intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a respeito da consulta via sistema Infojud.

 3. Diligências necessárias.

Cláudia, 27 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82739 Nr: 110-19.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Indefiro a prisão cível, eis que a presente execução refere-se 

ao rito previsto no art. 528, §8º, do CPC/15 (antigo art 732, CPC).2. Defiro 

o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de averiguar a existência 

de bens em nome do executado GILSON PEREIRA DIAS, CPF/MF nº 

942.528.581-00. (...) .Caso a busca pelo sistema RENAJUD ou o 

cumprimento do mandado sejam infrutíferos, por constar no cadastro 

do(s) veículo(s) do DETRAN restrição(ões) judicial(is) ou por ser(em) 

objeto(s) de alienação fiduciária e ainda por certificar o oficial de justiça de 

que não é(são) de propriedade e não está(ão) na posse da(s) parte(s) 

executada(s), intimem-se a(s) parte(s) autora(s) para que em 10 (dez) 

dias, indique(m) bem(ns) passíveis de penhora da(s) parte(s) 

executada(s), sob pena de extinção e arquivamento do feito. 3. Defiro o 

pedido de consulta via sistema Infojud das 03 (três) ultimas declarações 

de imposto de renda da parte executada. O resultado da consulta 

encontra-se em anexo.4. Intime-se a Exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da consulta via sistema Infojud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51472 Nr: 851-35.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BIRKHAN, MARCOS BIRKHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Vistos.1.Em consulta ao sistema Apolo, verifiquei que a decisão de fl. 131 

foi publicado no DJE em 01.11.2017 e até presente momento não há 

manifestação do Executado. Assim, expeça-se alvará de levantamento do 

valor penhorado à fl. 130, no prazo de 5 (cinco) dias, em favor do 

Exequente ou advogado com poderes para tanto.2.Defiro o pedido de 

bloqueio via sistema RENAJUD a fim de averiguar a existência de bens em 

nome dos Executados MARCOS BIRKHAN JUNIOR, (...), e MARCOS 

BIRKHAN, (....). (...).Sendo frutífera a busca de veículos pelo sistema 

RENAJUD, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do(s) 

veículos(s) encontrado(s), devendo o oficial de justiça certificar, através 

de documentos, vizinhos, entre outros meios, se o(s) veículo(s), objeto(s) 

da constrição, é (são) realmente de propriedade da(s) parte(s) 

executada(s) e se encontra(m)-se em sua posse.Para o cumprimento do 

referido mandado, a parte exeqüente deve fornecer todas as informações 

necessárias para encontrar o(s) veículo(s) e o(s) executado(s), bem 

como os meios necessários para remoção do bem.Caso a busca pelo 

sistema RENAJUD ou o cumprimento do mandado sejam infrutíferos, por 

constar no cadastro do(s) veículo(s) do DETRAN restrição(ões) judicial(is) 

ou por ser(em) objeto(s) de alienação fiduciária e ainda por certificar o 

oficial de justiça de que não é(são) de propriedade e não está(ão) na 

posse da(s) parte(s) executada(s), intimem-se a(s) parte(s) autora(s) 

para que em 10 (dez) dias, indique(m) bem(ns) passíveis de penhora 

da(s) parte(s) executada(s), sob pena de extinção e arquivamento do 

feito. 3.Intime-se.4.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.: 52911 Nr: 892-65.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:OAB/MT 10.937, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de 

averiguar a existência de bens em nome do Executado SEBASTIÃO JOSÉ 

XAVIER, CPF: (...) .Caso a busca pelo sistema RENAJUD ou o cumprimento 

do mandado sejam infrutíferos, por constar no cadastro do(s) veículo(s) 

do DETRAN restrição(ões) judicial(is) ou por ser(em) objeto(s) de 

alienação fiduciária e ainda por certificar o oficial de justiça de que não 

é(são) de propriedade e não está(ão) na posse da(s) parte(s) 

executada(s), intimem-se a(s) parte(s) autora(s) para que em 10 (dez) 

dias, indique(m) bem(ns) passíveis de penhora da(s) parte(s) 

executada(s), sob pena de extinção e arquivamento do feito. 3. 

Intime-se.4. Diligências necessárias.Cláudia, 23 de março de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100226 Nr: 3417-73.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RODOLFO RODRIGUES, EVANDRO 

ALEKSEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:OAB/MT 9.667-B

 Vistos. Tendo em vista o ofício juntado aos autos, informando que a 
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testemunha está de atestado médico, redesigno a presente solenidade 

para o dia 15 de maio de 2018, às 16:30 horas. Requisite-se a testemunha. 

Ciência ao Ministério Público e defesa, via DJE. Oficie-se o Juízo 

Deprecante sobre a esta decisão. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95146 Nr: 854-09.2017.811.0101

 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): MARLENE FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209.551

 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 COMPLEMENTO da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao 

sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online - Guia de Complementação de 

Diligência), no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101556 Nr: 687-55.2018.811.0101

 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): CRISTIANE CANOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT - 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/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 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$ 60,00 (sessenta reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Industrial", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81342 Nr: 494-16.2013.811.0101

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.T.T. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E 

TERRAPLANAGENS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:205961/SP

 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 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$ 40,00 (quarenta reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Centro - 2 vezes", bem como encaminhar a Guia e 

o comprovante de pagamento.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 13/2018-DF - ALTERAR a escala de Plantão Judiciário 

semanal e de final de semana, nesta Comarca de Colniza, relativo período 

de 30 e 31 de março e 01 á 30 de abri de 2018.

* A Portaria nº 13/2018-DF completa ,encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA N. 14/2018-DF

Doutor RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e 

Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os relevantes serviços prestados pelos profissionais 

credenciados nas áreas de Psicologia, Fisioterapia e Assistência Social 

neste juízo;

 CONSIDERANDO que todo início de mês devem ser atestadas a prestação 

de tais serviços, objetivando o pagamento pelo Fundo de Apoio ao 

Judiciário – Funajuris;

 CONSIDERANDO que os procedimentos criados pelo Tribunal de Justiça 

para tramitação eletrônica da comprovação dos serviços, por meio da 

juntada de nota fiscal eletrônica no Sistema de Gestão da Primeira 

Instância – SGPI, tem o condão de agilizar o ressarcimento pecuniário aos 

profissionais;

 RESOLVE:

 Art. 1.º - AUTORIZAR ao servidor ocupante do Cargo de Gestor Geral ou 

seu substituto legal a assinar eletronicamente os documentos relativos à 

comprovação da prestação dos serviços credenciados nas áreas de 

Psicologia, Fisioterapia e Assistência Social neste juízo.

 Art. 2.º - DETERMINAR a adoção de todas as cautelas necessárias à 

lisura do processamento de tais documentos, especialmente no que tange 

ao lançamento das atividades pelas profissionais, sob pena de 

responsabilização.

 Anexe-se esta Ordem de Serviço ao Sistema de Gestão da Primeira 

Instância - SGPI.

Colniza/MT, 02 de abril de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA N. 15/2018-DF

Doutor RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e 

Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Comarca de Colniza-MT, possui um automóvel 

RENAULT/SANDERO AUTH 10, placa QCP5646, no qual está sendo 

utilizado unicamente em serviço do Poder Judiciário, nas atividades 

administrativas e de apoio, tais como levar e buscar encomendas, 

documentos e equipamentos, realizar visitas oficiais de fiscalização e 

correições, bem como visitas realizadas pela Psicóloga e Assistente 

Social credenciadas referentes aos estudos psicossociais solicitados por 

este Juízo;

RESOLVE:

 Art. 1.º - REVOGAR a Portaria 66/2017/DF.

Art. 2.º - Designar os seguintes servidores como motoristas, devendo 

todos estarem portando suas Carteiras Nacionais de Habilitação – CNHs – 

devidamente regularizadas: Rosângela Pereira Schuck de Melo, Psicológa 

credenciada, matrícula 22621, Rozilaine Barroso de Jesus, Assistente 

Social credenciada, matrícula 29535, Gustavo Teodoro de Souza, Gestor 

Administrativo 3, matrícula 32712, Fernando Murillo Machado Faça, 

Assessor de Gabinete I, Matrícula 33039, e Ghauber Silva Queiroz, 

Assessor de Gabinete;

Art. 3° Estabelecer que os servidores acima elencados observem todas 

as normativas do Tribunal de Justiça a respeito do assunto, bem como 

realizem o devido controle de utilização e abastecimento do veículo, 

através de caderno próprio para este fim, assumindo a responsabilidade 

pelo veículo e sua conservação, bem como por toda e qualquer infração 

de trânsito que cometer, por culpa ou dolo, fato que deve ser informado 

imediatamente aos superiores imediatos e ao chefe da Divisão de 

Transporte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo cientificados da 

responsabilidade de liquidação das referidas infrações, não podendo em 

hipótese nenhuma utilizar o veículo para outros fins que não sejam 

relacionados às atividades dos serviços do Poder Judiciário, devendo 

garantir também que o veículo seja estacionado em local seguro;

Art. 4° - Autorizar todos os motoristas a guardar o veículo oficial em 

garagem residencial, acaso necessário nos termos do § 2° do Art. 20 da 

Resolução N° 003/2010/TP que regulamenta a utilização, condução, 
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manutenção e controle de veículos oficiais do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso.

Publique-se. Cumpra-se. Ciência aos servidores interessados. Remeta-se 

cópia ao setor de Transporte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

juntamente com as cópias da Carteira Nacional de Habilitação de cada 

motorista acima citado.

Colniza/MT, 02 de abril de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZXDA, APRN, YFCA, WBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramadson Barbosa da Silva 

- OAB:OAB/MT 20.257-B, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - 

OAB:14463, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, Nayara 

Rodrigues de Amorim - OAB:43.476, OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 Impulsiono o feito à publicação de matéria a imprensa, para que a parte ré 

tome ciência e dê cumprimento à decisão de ref 133, no prazo de 05 dias, 

conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZXDA, APRN, YFCA, WBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramadson Barbosa da Silva 

- OAB:OAB/MT 20.257-B, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - 

OAB:14463, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, Nayara 

Rodrigues de Amorim - OAB:43.476, OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 Vistos.

O Ministério Público pugna pela colocação da ré Yana Fois Coelho 

Alvarenga em prisão comum. Apresenta documentos.

 Sobre o pedido ministerial, considerando os documentos juntados, diga a 

defesa de citada ré, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo poderá, 

querendo, apresentar os documentos que julgar pertinentes.

 Após, conclusos para decisão.

 No mais, tendo em vista que os acusados Zenilton Xavier de Almeida e 

Welison Brito Silva informaram que constituíram advogado particular (ref. 

129), determino a imediata intimação do nobre patrono indicado, para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal.

 Por fim, quanto à petição protocolizada pela ré Yana, determino que a 

Secretaria promova a publicação, via DJE, de toda e qualquer carta 

precatória expedida no processo e que oficie à Direção do Presídio 

Feminino Ana Maria do Couto para que passe a informar a este Juízo toda 

e qualquer condução da acusada Yana – judicial ou administrativa.

 CUMPRA-SE COM MÁXIMA URGÊNCIA.

 Sirva-se a presente como carta precatória/ofício/mandado, conforme for 

o caso.

 De Aripuanã para Colniza, 26 de março de 2018.

 Daiane Marilyn Vaz

Juíza Substituta em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65187 Nr: 608-06.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASR, FMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para se manifestar acerca do requerimento de folhas 63, no 

prazo legal de 05 dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60008 Nr: 1389-33.2011.811.0105

 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: Adonias Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61264 Nr: 407-82.2012.811.0105

 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: Valtuir Sebastião Macali Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Presentes as contrarrazões recursais, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60008 Nr: 1389-33.2011.811.0105

 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: Adonias Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 
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- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1389-33.2011.811.0105

CÓDIGO: 60008

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que, dentro do prazo legal, se manifestem 

acerca do laudo pericial apresentado nas fls.95/101

 Colniza, 21 de Junho de 2017.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29919 Nr: 480-64.2006.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdA, RRO, SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO RIBEIRO OLIVEIRA, Filiação: 

Moisés Bento de Oliveira e Marli Ribeiro da Silva, data de nascimento: 

14/07/1985, brasileiro(a), natural de Espigão do Oeste-RO, convivente, 

lavrador. 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: Visto e bem examinado – META 2 de 2014. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou ESMERALDO 

GOMES DO AMORIM, RONALDO RIBEIRO OLIVEIRA e SILAS STURARO, 

qualificado nos autos, pela prática, em tese, da infração penal prevista no 

art. 121, § 2º, I e IV do CP. Narra a denúncia que no dia 31 de março de 

2006, na Avenida 2000, s/n, centro, em frente ao Bar do Branquinho neste 

município de Colniza/MT, os acusados cometeram o delito de homicídio 

consumado contra a vítima CARNOZINO MOREIRA DO VALLE. Narra a 

denúncia que o acusado Ronaldo na companhia de Silas, ao conduzir uma 

motocicleta, cor vermelha, desferiu tiros de revólver que matou a vítima. 

Aduz que na ocasião, os investigadores apuraram que a vítima desafiou a 

quadrilha encabeçada por Esmeraldo, tentando expulsá-los das áreas 

rurais das quais eram possuidores. Os acusados Ronaldo e Silas a mando 

de Esmeraldo ceifaram a vida da vítima por vingança pela valentia da vítima 

em afrontar Esmeraldo na disputa por terras, por meio que dificultou sua 

defesa pois foi pega em meio a ataque inesperado, enquanto frequentava 

um bar da cidade. A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva 

dos acusados, bem como pela busca e apreensão domiciliar, o que foi 

deferido com manifestação favorável do Ministério Publico. Os acusados 

Esmeraldo e Ronaldo foram presos, oportunidade em que a Autoridade 

Policial requereu a prisão preventiva dos acusados. Converteu a prisão 

temporária dos acusados Esmeraldo e Ronaldo em prisão preventiva, na 

mesma oportunidade, decretou a prisão do acusado Silas. Recebida a 

denúncia - fls. 302 - em 31 de julho de 2006, oportunidade em que 

determinou a citação dos acusados, bem como designou interrogatório. 

Audiência realizada, interrogou os acusados, oportunidade em que a 

defesa do acusado Silas pugnou pela sua liberdade. Embora o Ministério 

Público tenha pugnado pelo indeferimento do pedido de liberdade do 

acusado Silas, o M.M. Juiz concedeu liberdade provisória a todos os 

acusados. Ouviu-se as testemunhas do Ministério Público Lucilene e 

Claudir, tendo desistido da testemunha Valdemir, o que foi homologado. 

Durante a instrução criminal, a defesa dos acusados Silas e Ronaldo 

desistiram da oitiva de suas testemunhas, oportunidade em que ouviu a 

testemunha Genilda, insistindo na oitiva da testemunha José Vieira Ramos 

e Geronimo José Martins, não localizadas, desistindo após, devidamente 

homologado suas desistências. Abriu prazo para as partes apresentaram 

alegações finais. Em alegações finais, o Ministério Público pugna pela 

procedência da denúncia, culminando com a pronúncia dos acusados, 

uma vez que provada a materialidade e autoria do delito, no tipo penal 

previsto no art.121, § 2º, I e IV do CP, aplicando-lhe o disposto da Lei n. 

8072/1990. A defesa, em suas derradeiras razões, pugna pela 

improcedência da denúncia e impronuncia dos dos acusados. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, metas 

diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como 

reduzida quantidade de servidores para atender a demanda. Trato de 

ação penal pública incondicionada que imputa a ESMERALDO GOMES DO 

AMORIM, RONALDO RIBEIRO OLIVEIRA e SILAS STURARO, a prática, em 

tese, da infração penal prevista no art. 121, § 2º, I e IV do CP, com as 

implicações da Lei n. 8.072/90 O art. 413 do CPP estabelece que o juiz 

pronunciará o acusado quando se convencer da existência da infração 

penal e houver indícios de ser ele o seu autor. Na sentença de pronúncia 

é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito da questão, já 

que esta é atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri 

Popular, por força do art. 5°, XXXVIII, da CRFB/88. Aprecio a materialidade 

e autoria da infração penal denunciada de acordo com os elementos 

contidos nos autos. A materialidade está devidamente comprovada 

através da certidão de óbito da vítima - fls. 22 -, bem como a autoria da 

infração penal, pois existe nos autos indícios suficientes de que os 

acusados tenham praticado tal delito, inclusive pelos depoimentos das 

testemunhas, estando comprovada a ocorrência do crime de homicídio, tal 

como consta da denúncia. No que tange à autoria, extraio dos autos 

elementos probatórios e informativos concludentes de que os acusados 

foram autores do crime, uma vez que na fase judicial observa-se as 

declarações da testemunha Claudi Rodrigues da Silva, sobre o delito 

praticado relata que: (…) antes da morte da vítima o acusado Ronaldo, 

segundo a esposa do depoente, foi até sua casa armado, sendo uma 

arma prata. Procurando pelo depoente. No entanto o depoente não estava 

em casa. Que passados alguns dias a vítima foi morta, mas antes de sua 

morte teria falado para o depoente que teria sido ameaçado pelos 

acusados inclusive disse que se acontecesse alguma coisa com sua vida, 

com certeza os autores eram os acusados. Que o depoente suspeita 

quem tenha matado “Paraná” tenha sido Ronaldo (…) Que havia uma 

quadrilha que queria tomar as terras da vítima e que Esmeraldo, Silas 

Marquinhos e Ronaldo faziam parte da quadrilha. Que o depoente tomou 

conhecimento que as pessoas que mataram a vítima eram duas, estavam 

em uma moto. Que no dia que Ronaldo puxou a arma para o depoente que 

o mesmo estava com uma arma prateada. Que o depoente veio embora 

para esta cidade, com medo dos acusados, já que tinham fama de serem 

muito perigosos. (…). Temos ainda o depoimento em fase inquisitorial de 

Uelton que confirmou ser membro de uma quadrilha destinada a praticar 

crimes, e que o líder dessa quadrilha é seu avô Esmeraldo, que é ele quem 

da as coordenadas e que ninguém age sem ele mandar. Afirmando ainda 

que com a finalidade de ficar livre da vítima surgiu a ideia através do “líder 

Esmeraldo”, que a vítima deveria morrer, tendo escolhido Ronaldo e Silas 

para fazer o serviço. Afirmou ainda que Ronaldo e Silas passaram a andar 

em um veículo motocicleta de propriedade de Ronaldo, sendo que este 

entregou a pistola para Silas que deveria ser o atirador. Relatou que a 

morte de “Paranázinho”, através de indicação do líder, ocorreria da 

seguinte maneira: Que Silas confidenciou para ele que conforme 

orientação recebido do líder, Ronaldo era o piloto do veículo motocicleta, 

Silas ocuparia a garupa, quando presenciaram o Paranázinho, ocupando 

um veículo motocicleta próximo ao Bar Branquinho, Ronaldo se 

aproximando da vítima, disse ter efetuado 10 (dez) disparos com a pistola, 

de propriedade de Ronaldo, sendo que após ter cometido o crime 

retornaram para a fazenda. O acusados ao serem ouvidos em juízo 

negaram os fatos e se contradizeram, pois Esmeraldo limitou-se a dizer 

que a vítima havia invadido suas terras, porém já haviam resolvidos esse 

problema por intermédio da justiça. Ronaldo por sua vez, negou os fatos 

porém reconheceu a motocicleta que aparece nas fotos dizendo que lhe 

pertencia e que já havia vendido, e que nunca tinha discutido com a vítima, 

afirmando que a vítima não tinha problemas com Esmeraldo. No entanto, 

Silas disse que ele e Ronaldo discutiram com a vítima, por disputa de 

terras Com relação a acusação feita pelo menor Uelton, o acusado 

Ronaldo afirmou ser tio do menor e não saber o motivo pelo qual está lhe 

acusando sobre a morte da vítima. Os acusados Esmeraldo e Silas 

afirmaram que o menor Uelton os acusou da morte da vítima porque foi 

espancado pela polícia. Deflui-se do exame minucioso e criterioso dos 

elementos carreados aos autos, que o conjunto probatório desautoriza, 

nesta etapa, concluir que a ação do acusado foi despida de animus 

necandi. Vigorando nesta fase processual o brocardo in dubio pro 

societate, somente pode ser operada a desclassificação quando houver 

prova induvidosa, inconcussa, hipótese que não é a dos autos. De igual 

forma, a absolvição sumária, que, nos crimes de competência do Tribunal 
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do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, 

cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à 

justificativa ou dirimente, de tal forma que formulação de um juízo de 

admissibilidade da acusação, no dizer de Mirabete, representaria uma 

manifesta injustiça. “A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar 

quando a excludente de culpabilidade desponte nítida, clara, de modo 

irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a 

respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao Júri, 

juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força do mandamento 

constitucional” (RT 656/279). Comprovada nos autos materialmente a 

ocorrência do crime de homicídio e, convencido da presença de indícios 

de que foi o acusado que concorreu para a prática do crime, a pronúncia 

se impõe. Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, 

as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente 

improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in 

dubio pro societate, resultando elementos para manter a ocorrência por 

motivo fútil e por meio de tortura. Infelizmente os crimes de homicídios não 

são raros nesta comarca, cuja pesquisa apontou que Colniza é o Município 

que apresenta a maior taxa de mortes em Mato Grosso. A informação é 

referente ao Mapa da Violência 2013 e foi baseada nos dados do 

Subsistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde. 

Essa indica que a cidade apresenta média de 59,5 óbitos para cada 100 

mil habitantes, enquanto que Cuiabá possui taxa de 28,7 mortes para cada 

g r u p o  d e  1 0 0  m i l  p e s s o a s  –  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/9/materia/368355. 

Acesso em 15 de março de 2013. Por isso que crimes desta espécie 

merecem uma reprimenda imediata, visando sempre acalmar os ânimos da 

sociedade. Diversos homicídios e tentativas ocorrentes nesta região 

noroeste do Estado e seus Distritos, muitos por motivos banais, exigem 

uma resposta forte do Poder Judiciário, pois compromete nitidamente a paz 

social. Com essas considerações julgo procedente a denúncia, para 

PRONUNCIAR ESMERALDO GOMES DO AMORIM, brasileiro, solteiro, filho 

de Jorcelino Estevão da silva e Maria Izabel de Jesus, RONALDO RIBEIRO 

OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Espigão do Oeste/RO, 

filho de Moisés Bento de Oliveira e Marli Ribçeiro da Silva, nascido no dia 

14/7/1985, e SILAS STURARO, brasileiro, solteiro, filho de Davi Sturaro e 

Maria Sueli Honório de Oliveira, RG n. 38784273-1 SSP/SP, pela prática da 

infração penal prevista no art. 121, § 2º, I e IV do CP, com as implicações 

da Lei n. 8.072/90, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo 

Egrégio Tribunal Popular desta Comarca. Intime pessoalmente os 

pronunciados desta sentença, como preceitua o art. 420, I, do CPP. 

Preclusa a decisão de pronúncia, remetam estes autos ao ilustre 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca. Em respeito ao princípio da 

inocência, deixo de determinar o lançamento dos nomes dos pronunciados 

no rol dos culpados. Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da 

CNGC Judicial, com redação alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ. P. I. 

Cumpra, com urgência por se tratar de réu preso e processo da Meta 2 de 

2014. As providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Colniza, 26 de março de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35949 Nr: 2173-15.2008.811.0105

 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: Laurinda Walkinir Louvers

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que foi produzido o Laudo Pericial, intimem-se as partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir.

Independente de manifestação certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64594 Nr: 1223-14.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO LEITNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17249/O

 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 19.02.2018, às 

14h45min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 16.05.2018, às 14h30min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as testemunhas, o réu e a Defesa (pessoalmente, se defensor 

nomeado), nos moldes da decisão de ref: 19;

2. CIÊNCIA ao Ministério;

3. Após, conclusos.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cumprir.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35481 Nr: 332-95.2011.811.0099

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Aparentemente não houve a realização do Exame Pericial.

 Assim, à SECRETARIA:

1.VERIFICANDO-SE que não houve o Exame, cumprir a decisão anterior 

que determinou a realização (solicitação de agendamento, envio de docs., 

etc..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67308 Nr: 1274-88.2015.811.0099

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO COIMBRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 Buscou-se alternativa à realização do Exame, considerando a longínqua 

data, porém não houve êxito.

 Assim, à SECRETARIA:

1.CUMPRIR a decisão anterior, atendendo ao pleito do Setor Pericial (envio 

de docs.), atentando-se para a intimação pessoal do acusado e de sua 

Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79348 Nr: 587-09.2018.811.0099

 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: PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO, LUIZ CARLOS 
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FRANCISCO TARGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido de Alvará Judicial, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do NCPC, para autorizar a realização do referido 

evento, razão pela qual: DETERMINA-SE a expedição de alvará em favor 

da parte-requerente, nos moldes expostos acima.COMUNIQUE-SE ao 

Conselho Tutelar, SE ISSO AINDA NÃO FOI FEITO PELO REQUERENTE. 

OFICIE-SE às Polícias Civil e Militar da cidade de realização do Evento para 

que tomem conhecimento, bem como para que prestem informações 

necessárias a seus organizadores e realizem a adequada fiscalização, SE 

ISSO AINDA NÃO FOI FEITO PELO REQUERENTE.Não cumprido o exposto 

quanto à restrição e regulamentação, OFICIE-SE ao Comando da Polícia 

Militar local para o cancelamento do referido evento com a consequente 

cassação do Alvará.Sem custas, pela aplicação analógica do artigo 150, 

II I ,  b, da Constituição Federal. Ciência ao Ministér io 

Púb l i co . I n t imem-se .Cumpra - s e . S E R V E  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/ALVARÁ/OFÍCIO, considerando a celeridade pretendida.Após, 

arquive-se com as devidas cautelas de estilo.De Aripuanã/MT para 

Cotriguaçu/MT, 27 de março de 2018.Daiane Marilyn VazJuíza Substituta 

em Substituição Legal

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35343 Nr: 908-84.2014.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ribeiro da Silva, Danilo Augusto Gregório 

Mundim, Isan da Silva Guedes, Luan Marcelo de Lara Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramitan Faria Cassiano 

Jorge de Carvalho - OAB:18.850, Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Francisco de Carvalho - OAB:1792-A/MT, 

GABRIEL LORENZZATTO - OAB:20692/O, SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 Intimação do advogado do réu Danilo Augusto Gregório Mundim, Dr. 

Gabriel Lorenzzatto; e intimação do advogado do réu Luan Marcelo de 

Lara Queiroz, Dr. Chernenko do Nascimento Coutinho, para no prazo legal, 

apresentarem as suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53316 Nr: 222-53.2018.811.0034

 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: RFdS, RFdSrpRFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT, FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 14 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50278 Nr: 2320-45.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de ref.18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45924 Nr: 468-83.2017.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ALVES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de ref.40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51092 Nr: 2693-76.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Manço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Portugues - OAB:

 Código: 51092

DESPACHO

VISTOS, etc.

Conforme determinado pela portaria 14/2018-PRES, passa este juiz de 

direito a responder pelos processos crimes em geral nesta comarca de 

Dom Aquino/MT.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiência 

desta comarca, e, visando a celeridade processual, ANTECIPO a audiência 

para o dia 05.04.2018 às 17h15 (MT).

No mais, INTIME-SE de acordo com a ref. 29.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário com a urgência que o caso requer.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 03 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000029-21.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES OAB - MT19046/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Distribuído nos termos da Resolução n.º 004/2014/TP, artigo 1º, 

inciso I. CITE-SE o executado para que, querendo, em 30 (trinta) dias opor 

embargos. Se não houver embargos, requisite-se o pagamento por 

Requisição de Pequeno Valor - RPV ao Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Dom Aquino/MT, 03 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-62.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO CIRUF DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo nº. 

1000326-62.2017.8.11.0034 Vistos etc. TELEFÔNICA BRASIL S.A opôs 

embargos declaratórios em face da sentença (ID n. 11940199), 

argumentando a existência de omissão. Vieram os autos conclusos. 

DECIDO Em que pese o manejo da peça recursal (ID n. 12145068), não 

resta configurada qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC. Por 

amor ao debate, é de se dizer que os embargos declaratórios não servem 

ao fim pretendido. Na verdade, pretendem os embargantes a obtenção de 

novo pronunciamento, rediscutindo questão já apreciada e decidida, 

objetivando modificar o decisum a seu favor, o que não é admissível. 

Alega o embargante que não houve justificativa em realação à fixação dos 

danos morais, ocorre que, como é amplamente sabido, em caso de 

negativação indevida, o dano moral é presumido, ou seja, não é 

necessário que a parte lesada comprove qualquer prejuízo. Desta feita, 

conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos (certidão 

- ID n. 12147457) e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configuradas 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC. Deve, assim, permanecer 

a sentença (ID n. 11940199) tal como foi lançada. Publique-se. Intime-se. 

Às providências. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

Vistos etc. Homologo o projeto de sentença da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 03 

de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição 

Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-09.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo nº. 

1000336-09.2017.8.11.0034 Vistos etc. TELEFÔNICA BRASIL S.A opôs 

embargos declaratórios em face da sentença (ID n. 11940199), 

argumentando a existência de omissão. Vieram os autos conclusos. 

DECIDO Em que pese o manejo da peça recursal (ID n. 12145068), não 

resta configurada qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC. Por 

amor ao debate, é de se dizer que os embargos declaratórios não servem 

ao fim pretendido. Na verdade, pretendem os embargantes a obtenção de 

novo pronunciamento, rediscutindo questão já apreciada e decidida, 

objetivando modificar o decisum a seu favor, o que não é admissível. 

Alega o embargante que não houve justificativa em realação à fixação dos 

danos morais, ocorre que, como é amplamente sabido, sendo a 

jurisprudência pacífica no sentido de que, em caso de negativação 

indevida, o dano moral é in re ipsa, presumido, ou seja, não é necessário 

que a parte lesada comprove qualquer prejuízo. Desta feita, conheço dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos (certidão - ID n. 

12147457) e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configuradas 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC. Deve, assim, permanecer 

a sentença (ID n. 11940199) tal como foi lançada. Publique-se. Intime-se. 

Às providências. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

Vistos etc. Homologo o projeto de sentença da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 03 

de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-28.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo nº. 

1000283-28.2017.8.11.0034 Vistos etc. TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA 

opôs embargos declaratórios (ID n. 12035715) contra a r. sentença (ID n. 

11960595) apontando existência de obscuridade e contradição. Vieram os 

autos conclusos. DECIDO Em que pese o manejo da peça recursal (ID n. 

12035715), não resta configurada qualquer das hipóteses do Art. 1.022, 

do NCPC. Por amor ao debate, é de se dizer que os embargos 

declaratórios não servem ao fim pretendido. Na verdade, pretende a 

embargante obter novo pronunciamento rediscutindo questão já apreciada 

e decidida, objetivando modificar a sentença a seu favor, o que não é 

admissível. Nessa linha: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS 

INEXISTENTES - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – DESPROVIMENTO 

"Os embargos de declaração são instrumento integrativo da decisão 

judicial quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material. (...) A pretensão do embargante demandaria, de forma 

induvidosa, o revolvimento dos fatos e fundamentos constantes dos 

autos, o que desborda da finalidade proposta pelos embargos de 

declaração. (...)" (EDcl no AREsp 15.180/PR, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013). 

"Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de 

prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não 

ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição" (EDcl no 

REsp 867.128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/02/2011, DJe 11/04/2011)(ED 156747/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)(destaquei). Ora, a r. sentença 

observou a situação verificada nos autos, qual seja, ante a juntada do 

contrato assinado pela parte autora, foram julgados improcedentes os 

pedidos iniciais ante a comprovação da legitimidade do débito. Ante o 

exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos 

(DJe n.º 9569), e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configurado 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC. Deve, assim, permanecer 

a r. sentença de fl. 39 tal como foi lançada. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Às providências. RAYSSA 

DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o prjeto de 

sentença da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 03 de abril de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-78.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000118-78.2017.8.11.0034 REQUERENTE: MARIA LUCIA VIEIRA DE 

JESUS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

Processo n. 1000118-78.2017.11.0034 – PJE Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARAATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS POR RESTRIÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por MARIA LUCIA VIEIRA DE JESUS em desfavor de EMBRATEL 

TVSAT TEECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV). Da correção do valor da 

causa A priori, determino de ofício a correção do valor da causa, na forma 

do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte 

autora não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no 

presente caso, que o valor da causa deverá incluir a pretensão de 

indenização por danos morais. Nesse sentido, considerando o pedido 

formulado de danos morais, entendo possível a retificação do valor da 

causa para o correspondente ao valor pretendido como compensação por 

danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais). Do julgamento 

antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória, 

razão pela qual indefiro o pedido de designação de audiência de instrução 

e julgamento para oitiva da parte autora (ID n. 11623564) e julgo 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da inversão 

do ônus da prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a 

relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos do que 

prevê o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 

6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do 

prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto 

no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. 

Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus pagadores (08 de 

novembro de 2014) e a data da distribuição da ação (17 de maio de 2017), 

conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso 

o mérito a seguir. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada em 08 de novembro de 2014, em 

razão de suposto débito no valor de R$ 115,85 (cento e quinze reais e 

oitenta e cinco centavos), oriundo do contrato de n. 147467363. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. A parte requerida não apresentou documento assinado 

pela parte requerente apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte requerente 

para a referida contratação. Cumpre à parte ré 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. Desse modo, comporta 

acolhimento o pedido de declaração de inexistência do débito. Quanto aos 

danos morais, em análise aos documentos acostados à inicial verifico que 

no momento da negativação a parte requerente já tinha outras duas 

restrições em seu nome, que não comprovou serem indevidas. Trata-se 

de entendimento pacífico que aquele que já é registrado como inadimplente 

não pode se sentir ofendido pela inscrição em cadastros de serviços de 

proteção ao crédito. Tanto o é que a Segunda Seção do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, com o seguinte teor: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. 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. Pelo 

exposto, decido pela procedência parcial da pretensão formulada na 

inicial, para tão somente declarar inexistente o débito discutido. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes a fim de que a restrição objeto da 

presente ação seja excluída. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga Vistos 

etc. Homologo a sentença da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 03 de abril de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71659 Nr: 1047-87.2013.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): RONALDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VALERIO JUNIOR - 

OAB:17.529/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 83/83v, POSTERGO a análise do pedido de 

busca de ativos financeiros pelo sistema online, para após a citação da 

parte executada, pois prudente aguardar que o executado efetue 

voluntariamente o pagamento da dívida, colocando fim à demanda judicial, 

ou ainda, caso o executado opte por discutir judicialmente a legalidade da 

cobrança, ofereça bens à penhora, realize depósitos ou ofereça fiança 

bancária.

Desse modo, DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se 

manifeste quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o 

necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77516 Nr: 959-44.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Diego Tezolin, CARLINE DASSIO 

TEZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 21/21v), com base no artigo 

1.022 do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sentença 

proferida por este juízo às fls. 20/20v.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material. Assim, conclui-se que os 

embargos de declaração não visam a um novo julgamento da causa, mas 

tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido. Nesse sentido, 

o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à observância 

dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – 
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CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as 

alegações do embargante.

Isto porque, RECONHEÇO DE OFÍCIO o erro material ocorrido nos autos, 

uma vez que a parte exequente não foi devidamente intimada para cumprir 

a ordem judicial de fls. 16.

Assim, reconheço o erro apontado, razão pela qual, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO a pretensão 

neles deduzida, TORNANDO sem efeito a sentença de fls. 20/20v, e 

DETERMINANDO a

 intimação da parte exequente, a fim de que cumpra a decisão de fls. 16, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (artigo 321, § único do NCPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77516 Nr: 959-44.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Diego Tezolin, CARLINE DASSIO 

TEZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da decisão de 

fls.25. "Vistos...Assim, reconheço o erro apontado, razão pela qual, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO a 

pretensão neles deduzida, TORNANDO sem efeito a sentença de fls. 

20/20v, e DETERMINANDO a intimação da parte exequente, a fim de que 

cumpra a decisão de fls. 16, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(artigo 321, § único do NCPC..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76981 Nr: 648-53.2016.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON JHONATHAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:PR/45.291

 Vistos etc.

Quanto aos pedidos contidos em certidão de fls. 19, Decido sobre os 

mesmos, mas determino que o cumprimento seja realizado nos autos de 

Ação Penal Código 78432, sendo o que segue:

Diante do pedido de nomeação de defensor dativo contido na certidão de 

fls. 19, nomeio o Dr. Guilherme Calvo Cavalcante para prosseguir com a 

defesa do denunciado.

 Com relação à informação trazida pelo denunciado, na mesma certidão de 

fls. 19, de que sua CNH encontra-se apreendida, depois de transladada 

cópia dos presentes autos para os autos de Ação Penal Código 78432, 

dê-se vistas da Ação Penal ao Ministério Público.

Assim, considerando que já há Ação Penal em andamento, Determino que 

seja transladada para os autos principais em apenso nº 

85-25.2017.811.0093 – Código 78432, eventuais decisões e peças 

faltantes.

Proceda com o desapensamento dos autos principais, Arquivando-se 

IMEDIATAMENTE estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78432 Nr: 85-25.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON JHONATHAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:PR/45.291

 Vistos etc.

 Tendo em vista a Portaria N. 659/2017-PRES, onde foi considerado o dia 

01 de Novembro como ponto facultativo no Poder Judiciário do Estado Do 

Mato Grosso, cancelo a audiência designada para esta data de forma que 

seja redesignada conforme a pauta da Sra. Conciliadora.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85207 Nr: 1166-66.2013.811.0087

 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: Elaine Lanz Vergutz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denys Santana da Silva - 

OAB:OAB/MT 16649, Diego Luis da Silva - OAB:OAB/MT 16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826A, José Alberto Couto Maciel - OAB:513 OAB/DF

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 793,85 

(setecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme 

a sentença de folhas 120 a 124. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 396,93 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e três 

centavos) para recolhimento de custas e R$ 396,93 (trezentos e noventa 

e seis reais) 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 das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90751 Nr: 2848-22.2014.811.0087

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenutri Alimentos e Suprimentos Animais Ltda, 

Maria Nader Kauling, Joaci Soares Nascimento kauling, Giovani Kauling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 É o breve relato.DECIDO.Como consabido em ação monitória, opostos os 

embargos, o procedimento especial se transmuda em procedimento 

comum ordinário, com contraditório amplo. Desta forma, a repartição do 

ônus da prova não foge à regra do art. 373, I e II do CPC, incumbindo ao 

autor a prova do fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova dos 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor.Tratando-se, à evidência, de relação de consumo, na forma do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência do 

embargante/requerido em relação à embargada/requerente, inverto o ônus 

da prova. Porquanto, notadamente, aplicam-se às instituições financeiras 

os ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento 

pacífico da jurisprudência pátria, inclusive sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: "Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras".Advirto, no entanto, que compete à parte 

hipossuficiente trazer ao menos indícios de que suas alegações condizem 

com a realidade dos fatos, não se podendo impor à parte contrária, em 
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todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos 

constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica, 

conforme precedentes do STJ.Em vista do deferimento da inversão do 

ônus da prova, deverá a embargada/requerente, colacionar aos autos 

cópia de todos os documentos que deram sustentação à cobrança dos 

encargos, apontados pela Cédula de Crédito Bancário nº 498.100.068, 

carreando aos autos os contratos de nº 45988807, 158904454, 

1 5 8 9 0 4 9 3 2 ,  1 5 5 7 2 7 3  e  1 5 5 7 2 7 4 ,  e  a o s  c á l c u l o s 

apresentados.Apresentados, abra-se vistas a parte requerida. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100267 Nr: 1574-52.2016.811.0087

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Bryk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SERVICOS DE TERRAPLANAGEN 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Luciano Moraes - OAB:19959/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

retirar o edital de citação e após comprovar a sua publicação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86660 Nr: 2344-50.2013.811.0087

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Sul Motos Ltda-ME, José Clovis Becker, 

Cristina Profirio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Augusto Giraldi 

Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

retirar o edital de citação para publicação na imprensa oficial e após 

comprovar a sua publicação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111939 Nr: 3997-48.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Lima Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Intimação do procurador do réu para comparecer na audiência que se 

realizará no dia 11/04/2018, às 15h20min, na Quarta Vara Criminal da 

Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84891 Nr: 862-67.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Antônio Colombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, por 

sentença, extinta a punibilidade do acusado ANDRÉ ANTÔNIO COLOMBO, 

qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, todos do 

Código Penal, tendo em vista a ocorrência antecipada da prescrição 

retroativa.Na forma do art. 341, V, do CPP, reconheço a quebra da fiança 

em razão do não acusado ter praticado nova infração penal.Decreto o 

perdimento dos objetos apreendidos às fls. 27, em favor da União, dado 

que não restou comprovado nos autos o direito de propriedade.Ciência ao 

Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante 

as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109818 Nr: 2842-10.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmor Marchesan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolhimento das custas finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94391 Nr: 1925-59.2015.811.0087

 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: Francisco Vieira Nascimento

 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:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94279 Nr: 1855-42.2015.811.0087

 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: Sebastião Cezar Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88167 Nr: 1351-70.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Fernandes e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Paula Ferreira Queiroz - OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87843 Nr: 1077-09.2014.811.0087

 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: Ana Maria Wieleviski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87043 Nr: 442-28.2014.811.0087

 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: Deolindo Pinto de Anhara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86221 Nr: 2123-67.2013.811.0087

 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: Cecilia Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83487 Nr: 2825-47.2012.811.0087

 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: CLACIR MARIA BACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita da Silva Marafon - 

OAB:12275-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81658 Nr: 992-91.2012.811.0087

 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: MARLENE DORACI BLOTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41573 Nr: 953-31.2011.811.0087

 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: Genivaldo Florentino da Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39598 Nr: 1799-82.2010.811.0087

 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: Miguel Soboleski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33559 Nr: 2472-46.2008.811.0087

 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: Elia dos Santos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Marques Louro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jones Everson Cardoso - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CAMILO - 

OAB:26216/PR

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108287 Nr: 1971-77.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 4º Juízado Especial Cível da Comarca de Porto 

Alegre-RS, Luan Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizado Especial Civil e Criminal de Guarantã 

do Norte - MT, Jessica Teixeira Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diana Aparecida Cenedese - 

OAB:MT/17823, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13.067/OAB-MT

 DECISÃO E EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

Na forma do art. 730 do CPC, determino a realização de leilão público para 

alienação dos bens penhorados.

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial.

O Doutor MM. juiz DIEGO HARTMANN, Juiz de Direito da Comarca de 

Guarantã do Norte-MT, na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente 

Edital virem ou dele tiverem conhecimento e possam interessar, que por 

este Juízo, processam-se os autos de Carta Precatória, em que é 

exequente Luan Silva Freitas e executada Jessica Teixeira Passos – 

Processo tombado sob o número 1971-77.2017.811.0087 e que foi 

determinada a venda dos bens abaixo descritos, conforme as regras a 

seguir:

 DOS BENS

Descrição dos bens:

1) 02 (duas) vacas (solteiras) da raça nelore.

 a) Valor de avaliação em 16.05.2017: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos 

reais).

b) Localização dos bens: Propriedade do genitor da executada, em 

Guarantã do Norte/MT.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram.

Constitui ônus dos interessados a visitação e inspeção dos bens a serem 

alienados.

A descrição detalhada dos bens estará disponível no site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES

1º LEILÃO: 24 de maio de 2018, a partir das 13h00min, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br

2º LEILÃO: 24 de maio de 2018, a partir das 14h00min, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br
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O segundo leilão somente ocorrerá caso não ocorrem interessados no 

primeiro.

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 Publica Oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO 

DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação desta 

decisão.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS 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) Constatar a atual situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo e 

inspecioná-lo para melhor divulgação do ato, valendo a cópia assinada 

desta decisão como mandado de constatação.

b) Retirar os autos em carga da Secretaria para providências do leilão.

c) Caso necessário, os Leiloeiros poderão solicitar auxílio policial para o 

cumprimento de seus deveres.

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) também deverá ser intimado do leilão através 

de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível no 

processo ou constante do sistema informatizado da Justiça, instruída com 

cópia desta decisão. Caso frustrada a intimação postal, deverá ser 

intimado por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será eletrônico.

Frustrados os leilões eletrônicos, realizar-se-á leilão presencial.

Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, 

que desde já arbitro em 1,5% do valor da avaliação, em se tratando de 

bens imóveis, e 3% do valor da avaliação, tratando-se de bens móveis.

O leilão presencial será realizado no átrio do Fórum da Comarca de 

Guarantã do Norte, em data e horário a serem divulgados por meio de 

edital específico, caso frustrados os leilões eletrônicos.

Todas as pessoas físicas, capazes, e jurídicas, legalmente constituídas, 

poderão oferecer lance, devendo os Leiloeiros observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC.

Os Leiloeiros deverão receber e depositar em conta judicial vinculado ao 

presente feito, dentro de 1 (um) dia, o produto da alienação, devendo 

prestar contas do depósito no prazo de 2 (dois) dias subsequentes ao 

depósito.

O valor da comissão dos Leiloeiros deverá ser pago em até 1 (um) dia 

após a alienação.

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será 

devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 

for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 

arrematante.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lanço mínimo, em qualquer dos leilões, será de 50% do valor das 

avaliações.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco 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, o qual deverá ser refeito.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

Serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação nas 

seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos Leiloeiros:

a) Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

não inferior ao da avaliação.

b) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

que não seja considerado vil, sendo a entrada de 25% a ser comprovada 

em 2 (dois) dias úteis e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 

30 (trinta) dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a 

serem depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à 

execução, parcelados em até 24 meses.

 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.

Quando idêntico os valores ofertados, o pagamento à vista prevalecerá 

sobre as propostas de pagamento parcelado.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

O lanço mínimo, em qualquer dos leilões, será de 50% do valor das 

avaliações.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista ou 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.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o segundo leilão, fica desde já autorizada a venda 

direta do bem, observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, 

inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (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 as partes. Deverá a parte executada especificar o local em que 

se encontram os animais penhorados.

Intimem-se os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos em 

Secretaria até findo o prazo para manifestação das partes.

 Publique-se o presente edital no mural do átrio do Fórum.

Cumpra-se, dando-se ampla publicidade.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2084 Nr: 248-12.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 Diante do exposto, INDEFIRO todos os requerimentos presentes no 

petitório de fls. 374/393 da parte executada, mantendo na integra os 

fundamentos e dispositivos da decisão de fls. 303/305, de modo que a 

designação do leilão para o dia de amanhã (03/04/2018) deverá ocorrer 

normalmente, pois está em coerência com todos os ditames legais.Assim, 

CUMPRA-SE a serventia o que já foi determinado na decisão de fls. 

303/305.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga-MT, 

02/04/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2080 Nr: 244-72.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Humberto 

Domingues Ferreira, Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Diante do exposto, INDEFIRO todos os requerimentos presentes no 

petitório de fls. 352/371 da parte executada, mantendo na integra os 

fundamentos e dispositivos da decisão de fls.300/301, de modo que a 

designação do leilão para o dia de amanhã (03/04/2018) deverá ocorrer 

normalmente, pois está em coerência com todos os ditames legais.Assim, 

CUMPRA-SE a serventia o que já foi determinado na decisão de 

f l s . 3 0 0 / 3 0 1 v . C u m p r a - s e .  I n t i m e - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga-MT, 02/04/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32899 Nr: 51-32.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Fonseca Aires - 

OAB:DF-15.959, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A, 

Rafael furtado Ayres - OAB:17380, Sanda Furtada Ayres - 

OAB:DF-9.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, NÃO ACOLHO petitório de fls. 190/192 da parte 

executada, de modo que a designação do leilão para o dia de amanhã 

(03/04/2018) deverá ocorrer normalmente, pois está em coerência com 

todos os ditames legais.Em relação ao petitório de fls. 193/194, antes de 

adentrar no mérito, INTIME-SE a parte exequente para que indique para 

qual finalidade pretende a expedição de Carta Precatória para a Comarca 

d e  M i n e i r o s / G O . C u m p r a - s e .  I n t i m e - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga-MT, 02/04/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31129 Nr: 973-44.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Felix Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Romes Júlio Tomaz - Procurador do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Autos n° 973-44.2012.811.0036 (31129)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da petição da parte executada e do Termo de Confissão e 

Parcelamento da Dívida presente às fls. 125/131.

Contudo, antes da análise do mérito do mencionado pedido, julgo essencial 

ouvir a parte exequente Fazenda Pública Estadual, com fundamento nos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, REMETAM-SE os autos a parte executada FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, para que intimado pessoalmente possa, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre o petitório e os documentos juntados pelo 

executado às fls. 125/131, sob pena de preclusão do direito.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/04/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31191 Nr: 1035-84.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Felix Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Autos n° 1035-84.2012.811.0036 (31191)

Execução Fiscal

Decisão

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve erro material na sentença 

proferida às fls. 65/66, uma vez que não houve determinação específica 

para o levantamento da penhora em relação aos veículos do executado.

Dessa forma, em complemento aos dispositivos da sentença, REVOGO o 

mandado de penhora e avaliação dos bens de fls. 44/45, bem como 

DETERMINO o desbloqueio das restrições dos veículos de placa NJS-0934 

e QBC-5546 de propriedade do executado (fls. 46/48), por meio do 

Sistema RENAJUD/MT.

Por fim, após o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVE-SE o presente 

feito, com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/04/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50067 Nr: 2079-65.2017.811.0036

 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: Francisco Matos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 50067

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.80, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 02 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35409 Nr: 32-89.2015.811.0036
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moaci Rogério Abreu dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 05/09, para:a) 

CONDENAR o Acusado MOACI ROGÉRIO ABREU DOS SANTOS, brasileiro, 

solteiro, serviços gerais, nascido aos 29/12/1971, em Guiratinga/MT, filho 

de Antônio José dos Santos e Celina de Abreu dos Santos, portador do 

CPF nº 871.997.341-15, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, 

próximo ao mercado do Laurindo, Distrito de Vale Rico, em Guiratinga/MT, 

como incurso na pena do art. 147 do Código Penal.b) ABSOLVER o 

Acusado MOACI ROGÉRIO ABREU DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, nascido aos 29/12/1971, em Guiratinga/MT, filho de 

Antônio José dos Santos e Celina de Abreu dos Santos, portador do CPF 

nº 871.997.341-15, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, 

próximo ao mercado do Laurindo, Distrito de Vale Rico, em Guiratinga/MT, 

do crime de lesão corporal que teria ocorrido no dia 17 de janeiro de 2015 

(art. 129, §9º do código penal), referente ao 2º fato imputado a ele na 

denúncia, por não haver prova da existência do fato criminoso 

(materialidade), com fundamento no art. 386, inciso II do CPPc) CONDENAR 

o Acusado MOACI ROGÉRIO ABREU DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, nascido aos 29/12/1971, em Guiratinga/MT, filho de 

Antônio José dos Santos e Celina de Abreu dos Santos, portador do CPF 

nº 871.997.341-15, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, 

próximo ao mercado do Laurindo, Distrito de Vale Rico, em Guiratinga/MT, 

como incurso na pena do art. 129, § 9º do Código Penal, nos termos da Lei 

nº 11.340/2006, referente ao 3º fato apresentado na denúncia que 

ocorreu na data de 15 de março de 2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37291 Nr: 744-79.2015.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Galbier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Luza - OAB:MT 14.059, 

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:20261-B, MAURO PORTES JUNIOR 

- OAB:10772/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:21051-B

 Autos n° 744-79.2015.811.0036

 Código: 37291

Ação de Reintegração/Manutenção de Posse

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

298/306), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02 de Abril de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55853 Nr: 670-20.2018.811.0036

 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: Jeferson Van Der Sand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelso Gabriel de Rezende, João Leonício 

Paiva, Doraci Fonseca de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que a parte autora não se insere no conceito de hipossuficiência 

financeira. Assim, INTIME-SE o autor para recolher as taxas e custas 

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

presente feito sem resolução do mérito. INTIME-SE a parte autora também, 

por seu patrono, para, no prazo de 15 (dez) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial, indicando no pedido a sua opção pela 

realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação, conforme 

estabelece o art. 319, inc. VII, do Código de Processo Civil. Após, 

CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos.Cumpra-se. 

Intimem-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 02 de Abril de 2018. 

Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38750 Nr: 1348-40.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Barboza Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 09/11, para, CONDENAR o acusado 

MÁRCIO BARBOSA GUIMARÃES, brasileiro, convivente, nascido aos 

19.09.1984, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG nº 1278317-0 

SSP/MT, CPF nº 879.107.211-53, filho de Francisco Pereira do Nascimento 

e Elenice Silva do Nascimento, residente e domiciliado na Avenida 

Araguaia, casa nº 97, Bairro Santa Cruz, Guiratinga/MT, como incurso nas 

penas do art. 163, inciso II, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37310 Nr: 749-04.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury Domingos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 04/06, para CONDENAR o Acusado 

AMAURY DOMINGOS DOS SANTOS, brasileiro, convivente, operador de 

máquinas, nascido aos dias 20/08/1969, natural de Anápolis-GO, filho de 

Arlindo Domingos dos Santos e Sebastiana Nascimento dos Santos, 

residente e domiciliado na Av. Bahia, nO 1267, Bairro Areião, 

Guiratinga-MT, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código 

Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48563 Nr: 1371-15.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivalda Borges de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Rodrigues Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA-VARA ÚNICA

Processo nº 1371-15.2017.811.0036

Código: 48563
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Execução de Título Extrajudicial

Despacho

Visto.

Tendo em vista o petitório de fls. 47/48, INTIME a requerente, através de 

seu procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se.

Após volte-me conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 02 de Abril de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54195 Nr: 18-03.2018.811.0036

 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: RRS, DLDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues Soares - 

OAB:15559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo de Divórcio com Pedido de 

Guarda, Alimentos e Alteração de nome, proposto por Débora Larissa Dias 

de Souza Soares e Rafael Rodrigues Soares.

 Denota-se nos autos que as partes entabularam acordo referente ao 

divórcio, alimentos e regulamentação de visitas em relação aos dois filhos 

menores, Joaquim Dias de Souza Soares e Antônio Dias de Souza Soares.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

ajuste (ref. 17).

Em face do exposto, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, ‘b’ do CPC, para HOMOLOGAR o acordo ajustado pelas 

partes na petição inicial, via de consequência, DECRETO o divórcio do 

casal. Registro que a requerente voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja, DÉBORA LARISSA DIAS DE SOUZA.

Sem custas e honorários.

 Certifique-se o trânsito em julgado, e após, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório competente para averbação do divórcio.

Após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 02 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49611 Nr: 1834-54.2017.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1834-54.2017.811.0036

Código: 49611

Civil

 Sentença.

Vistos, etc.

Foi realizada a Audiência de Conciliação, a qual restou exitosa, de forma 

que as partes entraram em um acordo colocando fim ao objeto do 

presente processo, conforme Termo de Audiência anexo em fl. 175/177.

O Ministério Público manifestou favorável a homologação do acordo.

Decido.

Nesse sentido, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez 

observado em audiência que se trata de direito disponível, ou seja, direito 

passível de negociação, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, 

realizado entre as partes em fl. 28, para que produza os seus jurídicos 

efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do CPC.

Sem custas e taxas judiciárias nos termos da Lei 1060/50.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações estilares.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Guiratinga /MT, 02 de Abril de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39630 Nr: 51-61.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luis Moreira Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Sentença.

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de JORGE LUIS MOREIRA AQUINO, como incurso na 

conduta delitiva tipificada no art. 147 do Código Penal com implicações da 

Lei 11.340/2006.

Consta na denúncia que no dia 01 de janeiro de 2016, por volta das 

09h32min, na residência da vítima, situada na Rua José Alves de Oliveira, 

n° 10, bairro Santa Terezinha, na cidade de Tesouro-MT, o denunciado, via 

telefone celular, prevalecendo-se de relações domésticas, ameaçou 

Elismária Luiza Silva dos Santos de causar-lhe mal injusto e grave, 

consistente em dizer que lhe daria um “tiro na cara”.

A denúncia foi recebida em decisão de fls. 54/55, na data de 04 de Abril 

de 2016. O acusado foi preso em flagrante pelo delito cometido e foi 

devidamente citado, apresentou resposta á acusação em fl. 74.

Tendo sido determinada a sua liberdade provisória, bem como as medidas 

provisórias, conforme decisão de fls. 43-45.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 148/124), procedeu-se a 

oitiva da vítima, testemunhas e por fim interrogado o acusado. Tendo o 

Ministério Público e Defesa apresentado memoriais finais orais.

Em suas alegações finais o Ministério Público pediu pela condenação do 

acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a 

absolvição do acusado por não restar configurado a tipificação do crime 

de ameaça nos autos em espécie.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

1) DO MÉRITO.

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal do acusado 

JORGE LUIS MOREIRA AQUINO como incurso na conduta delitiva tipificada 

no art. 147 do Código Penal com implicações da Lei 11.340/2006.

O preceito cominatório estatuído como conduta penalmente relevante 

possui descrição tipificadora no art. 147, caput, do Código Penal.

Pela leitura do artigo, ameaçar significa intimidar, prometer a alguém a 

prática de algum mal, anunciando-lhe um mau futuro, injusto e grave.

 O crime de ameaça é comum, já que pode ser praticado por qualquer 

pessoa, não se exigindo do sujeito ativo nenhuma especificidade. A 

ameaça também é crime formal, o que significa que a sua consumação 

ocorre independentemente de qualquer resultado, não sendo necessário 

que a vítima sinta-se ameaçada.

 A forma para a prática da ameaça é livre, isto é, qualquer meio usado pelo 

agente pode configurar o delito. Nota-se que o legislador, na redação do 

tipo penal, declinou as formas mais usuais de se ameaçar, ou seja, por 

palavra, escrita ou gesto, e depois permitiu outras possibilidades ao se 

referir à “qualquer outro meio simbólico”.

 Necessário ainda é que haja a presença do dolo específico que no caso 

da ameaça, constitui-se na vontade do autor do delito em incutir medo na 

vítima, intimidá-la.

 Pois bem, levando em consideração as características do crime de 

ameaça apresentadas, a materialidade e autoria, restaram provadas nos 

autos.

Deste modo, a MATERIALIDADE do delito encontra-se comprovada através 

do Boletim de Ocorrência nº 2016.299 (fls. 08/10), Recibo de Entrega de 

Presos (fl. 11), a vítima manifestou-se pela Representação em desfavor 

do acusado pelo crime de ameaça (fl. 18), o Pedido de Providências 
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Protetivas (fl. 19/20), Nota de Culpa (fl. 24).

No tocante à AUTORIA, não resta dúvida que esta deve ser atribuída ao 

acusado JORGE LUIS MOREIRA AQUINO, primeiramente, porque a vítima 

em seu depoimento em Juízo, manteve a versão principal apresentada 

perante a autoridade policial, declarando que seu ex-namorado ligou e 

disse que queria ver a filha do casal de seis meses de idade, momento em 

que disse “ é só você vir aqui, que você vai vê-la”.

Que então o acusado respondeu “eu não vou aí não, leva ela no bar da 

Marina”, tendo a vítima alegado que não iria levar sua filha em boteco. Que 

Jorge disse “trás ela que eu vou levar pra minha mãe ver”, que então a 

declarante falou “Jorge, ela mama no peito e não tem hora certa, ela não 

pode sair de perto de mim”.

Diante do contexto, o acusado xingou a depoente de vagabunda, tendo a 

mesma revidado lhe xingando de vagabundo e moleque, instante em que 

Jorge disse “eu vou aí na sua casa te dar um tiro na cara”.

 Além do mais, o acusado Jorge Luís Moreira Aquino ao ser interrogado 

em Delegacia, confirmou a ameaça em face da vítima Elismara, informando 

que a vítima lhe mandou ir “tomar no rabo”, tendo o mesmo respondido “vai 

você então uai”. Afirmando que no calor da discussão disse a vítima 

merecia um tiro.

 Contudo, não é possível dar maior credibilidade a esses novos fatos 

apresentados pelo acusado, do que aqueles referidos na denúncia, visto 

que não foram corroborados por outras provas presentes nos autos, 

ônus que incumbia ao réu cumprir, visto que encontra-se pacificado na 

Jurisprudência que a alegação de novos fatos pelo réu atraia para ele o 

dever de comprovar a veracidade.

Além do mais há robusto acervo probante contrário a sua versão, em 

especial pelo depoimento dos policiais militares RODRIGO DA SILVA 

SALES e CLAUDEMIR RIBEIRO DE CARVALHO (fls. 12/13 – 14/15) que 

participaram do flagrante e que merecem todo o crédito, visto que os seus 

depoimentos são coerentes, firmes, seguros e contra eles não há 

qualquer indício de má-fé.

Nesse sentido, as testemunhas informaram que receberam uma ligação 

via celular da vítima Elismara, informando que seu ex-companheiro havia 

lhe ameaçado de morte, dizendo que esta deveria levar um tiro.

 Dessa forma, pelo fato das provas carreadas aos autos, este julgador 

tem a plena convicção da configuração da materialidade e a autoria do 

delito de ameaça pelo acusado, a sua condenação neste crime é medida 

que se impõe.

DECIDO.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 02/05, para 

CONDENAR o Acusado JORGE LUIS MOREIRA AQUINO, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, nascido aos 22/09/1994, em Tesouro-Mt, filho de Jean 

Carlos Aquino Feitosa e Ivanis Moreira de Lima, portador do Documento de 

Identidade RG n°2779136-2 e CPF nº 063.663.181, residente e domiciliado 

na Rua João Toledo Filho, n° 75, Bairro Santa Terezinha, Tesouro-MT, 

como incurso na pena do art. 147 do Código Penal com implicações da Lei 

11.340/2006.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar a pena:

2) DA DOSAGEM DA PENA.

O Código Penal atribui para o crime de ameaça a pena de detenção, de 01 

(um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Primeira fase – Pena-Base

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta do Acusado não 

foge a normalidade do tipo. O Acusado não possui maus ANTECEDENTES 

visto que não foi condenado por nenhum crime, conforme certidões às fls. 

1 e 35.

 Em relação à CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do acusado nada 

há nos atos de concreto que venha a desaboná-las.

 Nada a valorar negativamente quanto às CIRCUNSTÂNCIAS do delito e o 

MOTIVO do crime.

 O fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA GRAVE. No que 

se refere ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, devo salientar que as 

atitudes da vítima nada contribuiu para a concretização do crime.

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 01 (um) mês de detenção.

Segunda fase – Pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra 

presente no caso nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes 

(art. 61 e 65 do Código Penal).

 Assim, a pena provisória continua em 01 (um) mês de detenção.

Terceira fase – Pena definitiva.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. 

Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, a 

PENA-DEFINITIVA, para o crime de ameaça, fixo em 01 (um) mês de 

detenção.

3) DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DOS DISPOSITIVOS 

FINAIS:

Compulsando os autos, verifica-se que o condenado não ficou preso 

cautelarmente. Assim não há que se falar em, DETRAÇÃO da pena.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME 

ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Analisando os autos, vislumbro que o condenado preenche os requisitos 

do artigo 44, inciso III do Código Penal Brasileiro, razão pela qual 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, visto 

que a substituição é bastante e suficiente para retribuir a reprovabilidade 

do réu, pois, o mesmo não possui maus antecedentes e não demonstra ter 

personalidade voltada para o crime.

Substituo a pena em PRESTAÇÃO EM PECÚNIA, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, que será deposito na Conta Única do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso vinculado ao processo.

DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não houve 

qualquer prejuízo sofrido pela ofendida que tenha sido demonstrado nos 

autos.

CONDENO o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 

1.060/50.

Por fim, concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, uma vez 

que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.

O condenado deverá ser intimado pessoalmente da sentença, nos termos 

do art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CIENTIFIQUE-SE o Parquet.

Após, o trânsito em julgado:

a) LANCE-SE o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal);

b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da 

CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);

c) EXPEÇA-SE a guia de execução penal;

d) REMETAM-SE os autos ao contador para calcular a pena pecuniária 

aplicada.

e) ARQUIVE-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Guiratinga– MT, 02 de abril 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45672 Nr: 2490-45.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida acerca da sentença de Ref. 

83.

Guiratinga - MT, 3 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2078 Nr: 242-05.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 466 de 578



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Alice Cândida de 

Jesus Rezende.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36.427-PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A

 Diante do exposto, INDEFIRO todos os requerimentos presentes no 

petitório de fls. 376/388 da parte executada, mantendo na integra os 

fundamentos e dispositivos da decisão de fls. 344/346, de modo que a 

designação do leilão para o período da tarde deste dia (03/04/2018) 

deverá ocorrer normalmente, pois está em coerência com todos os 

ditames legais.Assim, CUMPRA-SE a serventia o que já foi determinado na 

decisão de fls. 344/346.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga-MT, 03/04/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2079 Nr: 243-87.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Eliezer Alves de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli, - OAB:17.980/A, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 Diante do exposto, INDEFIRO todos os requerimentos presentes no 

petitório de fls. 269/289 da parte executada, mantendo na integra os 

fundamentos e dispositivos da decisão de fls. 239/240, de modo que a 

designação do leilão para o período da tarde deste dia (03/04/2018) 

deverá ocorrer normalmente, pois está em coerência com todos os 

ditames legais.Assim, CUMPRA-SE a serventia o que já foi determinado na 

decisão de fls. 239/240.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga-MT, 03/04/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2907 Nr: 291-12.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Sérvio Túlio de Barcelso - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, constatei que foi peticionado via PEA duas petições 

de conteúdo semelhante nos autos de CI 2907, entretanto as petições são 

dos autos CI 2909, recebendo o numero de protocolo 55976. Em caráter 

de urgência, foi juntado corretamente nos autos CI 2909 o documento 

(55976), protocolado de forma indevida nesses autos.

Guiratinga - MT, 3 de abril de 2018.

Oficial Escrevente

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-96.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado da parte autora para 

AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA designada para o dia 15/08/2018, às 13:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-65.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA FIGUEIREDO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ALICE COELHO NEVES OAB - MT17943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença prolatada nos presentes 

autos. O prazo para eventual recurso é o da Lei 9.099/95.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86971 Nr: 2923-29.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEUZA DUARTE DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-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 Autora, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestar-se acerca da “Contestação" apresentada a ref. 11, nos termos 

do despacho de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86707 Nr: 2758-79.2017.811.0096

 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ZANON, LUCIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O, 

VALERIA APARECIDA CASTILHO DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-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 Autora, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestar-se acerca da(s) “Contestações de ref. 13 e 14", nos termos da 

decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 75716 Nr: 596-82.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 
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OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1207 e Art. 1.209, 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito, nos termos da sentença de ref. 

81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 73617 Nr: 1084-71.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAN GARCIA GRIMAS (Espólio de)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão de ref. 30, nos termos da Legislação 

Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 41/2016-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 legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 75762 Nr: 624-50.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 

1209 da CNGC/MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

Parte Autora, via DJE, para no prazo legal, se manifestar quanto à Petição 

de ref. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87472 Nr: 87-49.2018.811.0096

 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): MADEIRAS RIOESTENSE LTDA - EPP, ROSE 

JANUÁRIO, AVELINO JORDÃO JANUÁRIO, GEMMA JANUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em que pese a determinação constante no Provimento 

nº07/2017-CGJ de que o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

sejam efetuadas por meio de guias emitidas pelo TJMT, conforme redação 

do art. 4º: “A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).”, esta Secretaria não tem dado o efetivo 

cumprimento ao referido Provimento, ante a informação prestada pelo Sr. 

Gestor Geral desta Comarca, Sr. Evandro Ludvig, de que a implantação 

das informações estão em fase de conclusão conforme SDKs abertos até 

a presente data, razão pela qual, ante a impossibilidade de emissão da 

referida guia no sistema, novamente esclarecida pelo Sr. Geral na data de 

hoje, é que se tem efetuado as intimação das partes, via DJE, como era 

efetuado antes do Provimento 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 73301 Nr: 856-96.2014.811.0096

 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): LEVINO HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamara Guimaraes Rosario 

Pinheiro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte 

requerida, para no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar acerca da Carta 

Precatória encaminhada à Comarca de Sorriso/MT para a oitiva da 

testemunha de defesa ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE, devolvida a 

esta Secretaria com diligência infrutífera ref 108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 74171 Nr: 1415-53.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Nos termos do despacho de ref. 74, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR, via DJE, os advogados das partes, para que, no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pelo autor, apresentem as 

razões finais escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 73269 Nr: 853-44.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos nº 56/2007 CGJ e 

nº41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209 e Seção 17 da 

CNCG/MT, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR os 

advogados das Partes ora Apeladas, via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme Art. 1.009, §1º e Art. 1.010, §1º ambos do CPC, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto na ref. 66 e 

67, pelas partes adversas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87520 Nr: 112-62.2018.811.0096

 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): EDMILSON SOUZA LELIS, MUNICÍPIO DE NOVA 

SANTA HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CNPJ: 14921092000157, atualmente em local incerto e 

não sabido EDMILSON SOUZA LELIS, Cpf: 17650640159, Rg: 54261782, 

Filiação: Maria de Lourdes Souza Lelis, data de nascimento: 04/08/1954, 

brasileiro(a), casado(a), topógrafo, Telefone 6599775553 e atualmente em 

local incerto e não sabido MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA, CNPJ: 

04214704000118. atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, a fim de que 

possam intervir no processo como litisconsortes, em conformidade com a 

previsão legal do artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio do seu agente signatário, com fulcro nos artigos 127, 

129, inciso III, e 196, todos da Constituição Federal, artigo 5°, caput, da Lei 

n° 7.347/85, artigos 1°, inciso IV, 5° e 21, da Lei 7.347/85; artigos 81, 82, 

110 e 117, da Lei 8.078/90; art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93; artigos 18, 

inciso V, 40 e 47, da Lei 6.766/79, vem, perante este ínclito juízo, ajuizar a 

presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA em desfavor de EDMILSON SOUZA LELIS, 

brasileiro, solteiro, topográfo, portador da cédula de identidade RG n° 

54261782 SSP/CE e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 

176.506.401-59, residente e domiciliado na Rua Alzira P. Albuquerque, nº 

169, centro, em Nova Santa Helena/MT; e MUNICÍPIO DE NOVA SANTA 

HELENA/MT, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de 

Nova Santa Helena/MT, pela fundamentação fática e jurídica a seguir 

exposta. I. INTRODUÇÃO. O fenômeno urbano surge e se intensifica, sob 

o ponto de vista histórico, como algo espontâneo, próprio e característico 

do desenvolvimento socioeconômico. Assim, aglomeram-se as populações 

e comunidades em determinados locais, em busca de melhores condições, 

sob a promessa de serem inseridos no contexto global que é definido pela 

cidade. Como a cidade, reconhecida em suas funções de trabalho, 

habitação, lazer e circulação, é preenchida pelos espaços criados através 

do parcelamento do solo, tal atividade, apesar de ter caráter privado [pois 

se trata de propriedade], é regulada pelo Direito Público, submetida à 

intensa fiscalização do Poder Público [ao menos em tese!], pelo 

poder-dever do Município, conforme artigos 30, incisos I, II e VIII, e 182, § 

1°, da Constituição Federal. É justamente nesse contexto, de caos do 

crescimento urbano, que o Poder Constituinte desejou colocar nas mãos 

do Poder Público a ordenação do território urbano, inserindo na 

Constituição Federal o Capítulo da Política Urbana, em seus artigos 182 e 

183, com o objetivo de promover um desenvolvimento urbano, compatível 

com o adequado espaço da cidade, e a utilização sustentável e equilibrada 

do ambiente natural. II. DOS FATOS. Consoante documentos que 

acompanham a presente Ação Civil Pública, foram apresentados termos 

de informações [registrados no SIMP sob o n° 000555-060/2014], os quais 

apontavam a implementação e venda de loteamento irregular ou 

clandestino no Município de Nova Santa Helena/MT, denominado, 

inicialmente, Loteamento “Morro da Luz”. De posse de tais informações, 

este órgão ministerial requisitou junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa 

Helena/MT documento que comprovasse a aprovação do referido 

loteamento, bem como que adotasse as medidas pertinentes para obstar o 

prosseguimento do loteamento irregular [fls. 11/12-MP]. Com a vinda da 

resposta [fls. 15/16-MP], o requerido MUNICÍPIO DE NOVA SANTA 

HELENA/MT informou que o requerido EDMILSON SOUZA LELIS efetuou a 

doação de alguns lotes aos munícipes, estabelecendo que eles deveriam 

construir suas residências no local, no prazo de 06 [seis] meses, bem 

como registra que eventual responsabilidade pela falta de infraestrutura 

deve ser responsabilidade do loteador. O representante do Poder 

Executivo Municipal informou, ainda, que a área destinada para o 

mencionado loteamento tratava-se de imóvel rural e, portanto, seria de 

competência do INCRA a pretendida autorização para loteamento, 

conforme Decreto n° 58/1937. Além disso, foi requisitado, também, junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT [responsável à época 

pelos registros de imóveis de Nova Santa Helena] informações acerca de 

eventual registro do loteamento em epígrafe, sendo, posteriormente, obtida 

resposta de que não havia nenhum registro naquele cartório [fls. 17-MP]. 

Consigna-se que a situação permanece até o presente momento [fls. 140 

e 148-MP]. Ou seja, o requerido EDMILSON SOUZA LELIS continua 

realizando a venda de imóveis no loteamento irregular de sua propriedade, 

sem qualquer infraestrutura, ao passo que o requerido MUNICÍPIO DE 

NOVA SANTA HELENA/MT, apesar de ciente dos fatos, não implementa 

medidas satisfatórias para obstar o prosseguimento das irregularidades. 

Assim, restou evidenciado, ante o amplo material probatório existente no 

bojo do inquérito civil apresentado, que os demandados não cumpriram 

com seus deveres, quais sejam, obedecer ao disposto em legislação 

específica aplicada ao caso em tela, acerca da forma regular/legal de 

elaboração e construção de loteamento localizado na circunscrição do 

município de Nova Santa Helena/MT. II. LEGITIMIDADE ATIVA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Ressai do artigo 129, inciso III, da Constituição 

federal a previsão ordinária de legitimidade do Ministério Público para 

promover a defesa ao patrimônio público e social, ao meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos assim considerados. Outrossim, no 

artigo 127 da Magna Carta há previsão de que o “Ministério Público é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis”. No embalo da citada 

prescrição constitucional, a Lei Federal n°7.347/1985, em seu art. 1°, 

inciso IV, e art. 5°, prevê a possibilidade de propositura de ação civil 

pública para a tutela de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo, bem 

como a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento da actio. 

Outras regras vertidas na Lei de Ação Civil Pública podem ser destacadas 

no sentido de confirmar a legitimidade Ministerial para o manejo da 

presente demanda e, também, para delinear seu objeto principal, tais como 

o artigo 3° que dispõe que “A ação civil poderá ter por objeto a 

condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer”. No tocante aos loteamentos clandestinos, a legitimidade do 

Ministério Público para postular a regularização desses parcelamentos 

vem sendo reconhecida, haja vista “que o descumprimento das normas 

que regulam a ocupação do solo não atinge somente aquelas pessoas 

que, diretamente, estão inseridas no contexto, como moradores e 

ocupantes locais, mas, de certa forma, a toda comunidade. A ocupação 

ordenada e obediente às posturas públicas atinge a todos, inclusive sob a 

ótica das influências socioculturais. A coletividade, no seu todo, padece 

com a degradação, consequência da desobediência aos comandos 

normativos.”, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

na Apelação Civil n° 20.081-5/3, julgada em 22.06.88. Assim sendo, resta 

nítido o cabimento desta Ação Civil Pública e de igual forma, a legitimidade 

do Ministério Público para ajuizá-la. II. LEGITIMIDADE PASSIVA. A 

responsabilidade dos demandados advém da Lei n° 6.766/79, ao dispor 

que cabe aos requeridos a regularização do loteamento e a reparação dos 

prejuízos causados aos compradores de lotes e ao Poder Público [artigos 

37-49], por terem ofendido normas de ordem pública atingido o patrimônio 

de terceiros de boafé, praticando, inclusive, fato definido como crime 

[artigo 50, inciso I, parágrafo único, inciso I, da Lei n° 6.766/76]. Do mesmo 

modo, o requerido EDMILSON SOUZA LELIS, além de ser proprietário da 

área acima mencionada, também é o grande articulador das vendas dos 

lotes clandestinos. Como se sabe, “[…] nos termos do art. 30, inc. VIII, da 

Constituição Federal, art. 38 e 40 da Lei nº 6.766/79, o ente municipal e os 

loteadores possuem legitimidade passiva para promover medidas de 

planejamento para controle de uso do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano. […] havendo a comprovação de irregularidade do loteamento, 

responde o loteador pela respectiva regularização, bem como à 

municipalidade pela ausência da devida fiscalização do loteamento 

irregular, do qual tinha ciência. “[...] É subsidiária a responsabilidade do 

ente municipal pelas obras de infraestrutura necessárias à regularização 

de loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o 

cumprimento de suas obrigações. [...].” (REsp 1394701/AC, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 

28/09/2015].” [TJMT - Apelação / Remessa Necessária 168446/2015, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017]. Logo, 

não restam dúvidas acerca da legitimidade passiva dos requeridos. III. DO 

DIREITO. A Lei Federal n° 6.766/79 estabelece exigências quanto à 

execução de qualquer parcelamento do solo, para fins urbanos, dentre as 

quais se destacam: a) a aprovação pela Prefeitura (art. 12); b) a 

efetivação do registro especial (art. 18); c) a elaboração de contrato 

padrão contendo cláusulas e condições protetivas (arts. 25-36); d) estar a 

gleba situada fora das áreas de risco ou de proteção ambiental (art. 3°, 

parágrafo único), e em zona urbana ou de expansão urbana, sendo 

imperiosa a prévia audiência do INCRA, quando houver a alteração de uso 

do solo rural para fins urbanos (arts. 3°, caput, e 53); e) a execução de 

obras de infraestrutura (art. 2°, § 5°, e 18, V). As limitações de ordem 

pública relativas a uso e ocupação do solo, a arruamento, salubridade, 

segurança, funcionalidade e estética da cidade, destinam-se a propiciar 

melhor qualidade de vida à população. Tais preceitos atendem à 

coletividade como um todo, pois preservam os recursos naturais 

destinados ao conforto da população, disciplinam a utilização dos espaços 

habitáveis e, para o bem estar geral, consagram os critérios de 

desenvolvimento do Município. A desordenada ocupação do solo, 

resultante da não-observância às normas urbanísticas, traz como 

consequências graves problemas para o adequado ordenamento das 

atividades no espaço urbano, com comprometimento da qualidade de vida 

e do meio ambiente, podendo-se citar, à guisa de exemplo, os seguintes 
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gravames: a) a desarticulação do traçado viário interno do parcelamento 

com as vias oficiais prejudica a circulação de pessoas e coisas 

difusamente consideradas, e não só os moradores de um bairro; b) as 

vias públicas de um loteamento, abertas sem observância das posturas 

municipais relativas à largura, inclinação e ao seu tamanho, prejudicam, 

por exemplo, o atendimento do novo bairro pelo serviço de transporte 

coletivo e coleta regular do lixo, já que as estreitas ruas não permitem a 

circulação de veículos; c) a falta de pavimentação de uma rua provoca a 

erosão do solo, dificulta o tráfego e pode gerar o desmoronamento das 

casas; d) a inexistência de rede coletora de esgoto dá lugar ao 

lançamento de esgotos in natura em córregos, poluindo cursos d’água e 

rios, contribuindo para a disseminação de doenças de veiculação hídrica; 

e) a falta de sistema de captação e drenagem de águas favorece o 

aparecimento de focos de doenças e contribui para o processo de erosão 

dos solos; f) a impermeabilização dos terrenos impede a recarga do lençol 

freático e ocasiona a concentração das águas no solo, provocando 

enchentes, o que acaba por afetar a circulação, a habitação e a saúde 

pública; entre outras consequências. Assim, a obediência ou a ofensa aos 

padrões urbanísticos necessariamente projeta seus efeitos por toda a 

parte, alcançando indiscriminadamente quem more ou, eventualmente, 

transite pela cidade. Está em causa a defesa de condições adequadas 

para a vida coletiva, instaurando-se entre os possíveis interessados tão 

firme união que a satisfação de um só implica de modo necessário a 

satisfação de todos; e, reciprocamente, a lesão de um só constitui, ipso 

facto, lesão da inteira coletividade. Vale ressaltar, nessa toada, que será 

considerado CLANDESTINO o parcelamento do solo urbano não aprovado 

pelo poder público e/ou não registrado no cartório de registro de imóveis, 

como é o caso dos autos [fls. 140 e 148-MP]. Desse modo, a 

clandestinidade do empreendimento impede que os adquirentes promovam 

a necessária matrícula de seus lotes no competente cartório de registro de 

imóveis. Nesse sentido, tem-se que o demandado EDMILSON SOUZA 

LELIS criou em Nova Santa Helena/MT um loteamento notoriamente 

clandestino, haja vista que tal parcelamento do solo não foi devidamente 

aprovado pelo Município, nem registrado perante o Cartório de Registro de 

Imóveis desta cidade. E mais, o loteamento clandestino foi arquitetado sem 

que antes obtivessem as licenças ambientais para tanto, estando, pois, em 

flagrante desacordo com as regras vertidas nos arts. 2°, 12, 18 e 37, da 

Lei n° 6.766/76. Em decorrência da forma ilegal e irregular como o 

demandado EDMILSON SOUZA LELIS deflagrou o parcelamento do solo, 

vários prejuízos podem ser causados aos adquirentes dos lotes [na 

maioria das vezes, pessoas humildes e de baixo poder aquisitivo], que 

podem correr o risco de não conseguir registrar os imóveis pelos quais 

desembolsaram significativas quantias monetárias. Ressalte-se, por 

necessário, que consoante o conceito legal, lote é “[…] o terreno servido 

de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices 

urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em 

que se situe” [art. 2°, § 4°, da Lei n° 6.766/79]. Ora, se o lote não atende 

aos índices urbanísticos, tampouco é servido de infraestrutura básica [de 

acordo com o conceito acima transcrito], sequer pode ser considerado 

lote para efeitos jurídicos, não sendo passível de registro e matrícula em 

cartório, e muito menos de edificação regular, já que não é dado ao poder 

público autorizar edificações urbanas sem obediência aos critérios legais. 

Fincadas estas premissas, nota-se facilmente que o loteamento 

denominado “Morro da Luz ou Cidade Alta” NÃO atende às normas 

urbanísticas impostas pela legislação. Exatamente por isso, ganha 

especial relevo a responsabilização civil-ambiental do requerido EDMILSON 

SOUZA LELIS por ação direta, na implantação do loteamento, pela 

regularização do loteamento e pela reparação dos correlatos prejuízos 

causados aos adquirentes dos lotes juridicamente inexistentes e 

não-passíveis de utilização urbana em condições dignas e à coletividade, 

por suportar foco de poluição e degradação da qualidade de vida urbana, 

com o adensamento ilegal. V. DO CABIMENTO DA LIMINAR. Constituem 

requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada, de acordo 

com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a existência de prova 

inequívoca e verossimilhança da alegação. Da situação vertente, 

conclui-se que todos os requisitos exigidos pela lei processual para o 

deferimento da tutela antecipada encontram-se reunidos na presente 

demanda. O “fumus boni juris”, ou seja, a plausibilidade do direito 

invocado, consubstancia-se nos elementos colhidos em sede de 

procedimento extrajudicial deque está havendo flagrante desrespeito às 

normas constitucionais e legais vigentes, como demonstrado 

anteriormente, que atestam à ação dos demandados que estão 

implementando loteamento clandestino, com lastro nos princípios e regras 

constitucionais e legais mencionados. O “periculum in mora” é notório, uma 

vez que conforme a documentação em anexo, decorre do risco da 

continuidade das condutas ilegais dos requeridos, pois o loteamento 

apresenta ilegalidades em sua aprovação pelos órgãos públicos e ao 

registro imobiliário, providências sem as quais são proibidos o início, ou 

continuação das obras, alienação e ocupação dos lotes [Lei Federal n. 

6.766/1979, arts. 2°, "caput", 3°, "caput", 12, 13, 18 e 37]. Assim, se o 

loteamento prosseguir e não houver ampla divulgação da sua ilegalidade, a 

indenização dos danos urbanísticos será de difícil reparação, com 

previsível comprometimento do padrão de desenvolvimento urbano. Em 

resumo: as constantes alienações de lotes ou iminência de possíveis 

alienações destes, a despeito dos vícios do loteamento, evidencia o risco 

de que haja crescente ocupação da área, afetando de forma irreversível 

os padrões urbanísticos e o meio ambiente. Com efeito, os elementos 

necessários à antecipação provisória da prestação jurisdicional estão 

amplamente demonstrados, razão pela qual é imperiosa a expedição de 

medida liminar, “inaudita altera pars”, com base no art. 12 da Lei Federal n. 

7.347/1985. VI. DOS PEDIDOS. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, no uso de 

suas atribuições, sede de LIMINAR, requer: A) a concessão do pedido 

liminar, a fim de que seja determinada a OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, 

consubstanciada na determinação de abstenção de que se realizem 

vendas, promessas de venda, reservas ou quaisquer negócios jurídicos, 

inclusive propaganda, em que manifestem intenção de vender ou alienar 

lotes ou frações ideais no referido loteamento, bem como de receberem 

prestações, vencidas e vincendas, previstas nos contratos já celebrados 

e relativas aos lotes em questão [visando resguardar o interesse dos 

consumidores, em caso de condenação à reparação por danos morais 

e/ou materiais], sob pena de multa diária a ser fixada no patamar mínimo de 

R$ 1.000,00 [mil reais]; B) a concessão do pedido liminar, a fim de que seja 

determinada a OBRIGAÇÃO DE FAZER, consubstanciada na colocação de 

placas e outras formas de publicidade anunciando a suspensão das 

vendas de terrenos, no prazo de 05 [cinco] dias, com finalidade de evitar 

que novos consumidores desavisados venham adquirir outros lotes ou, na 

impossibilidade de seu cumprimento por parte do requerido EDMILSON 

SOUZA LELIS, sob pena de bloqueio de valores no importe de R$ 5.000,00 

[cinco mil] reais a serem utilizados na confecção das mencionadas placas; 

C) seja determinado ao requerido EDMILSON SOUZA LELIS o depósito 

judicial das quantias recebidas pelas alienações dos lotes ou o 

oferecimento de caução idônea para garantir a regularização do 

empreendimento e a execução das obras de infraestrutura básica; D) que, 

desde logo, seja declarada a indisponibilidade da área onde o loteamento 

está implantado, bem como bloqueada a matrícula n° 23.542 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Itaúba, com isso impedindo a alienação do 

loteamento, o qual, em última análise, poderá ser vendido judicialmente 

para composição dos prejuízos causados aos adquirentes [art. 84 do 

CDC], oficiando-se o Cartório de Registro de Imóveis local. No tocante ao 

pedido principal, o Parquet requer: A) seja a presente ação recebida, 

autuada e processada na forma e no rito preconizado pela Lei nº. 

7.347/1985; B) a citação dos demandados para responderem aos termos 

desta ação no prazo legal, sob pena de revelia; C) a publicação de edital a 

fim de que eventuais interessados possam intervir no processo como 

litisconsortes, em conformidade com a previsão legal do art. 94 do CDC; D) 

que as diligências oficiais sejam favorecidas pelo art. 212, § 2°, do Código 

de Processo Civil; E) a comunicação pessoal dos atos processuais; F) 

seja determinado ao demandado EDMILSON SOUZA LELIS a apresentação 

em juízo de todos os contratos celebrados com os adquirentes dos lotes 

situados no loteamento “Morro da Luz ou Cidade Alta”; G) a condenação 

definitiva dos requeridos consistente na obrigação de [fazer] promover a 

regularização do loteamento clandestino “Morro da Luz ou Cidade Alta” 

[para cumprimento em prazo não excedente a dois anos, a ser fixado na 

sentença], nos termos a seguir deduzidos e em ordem sucessiva [art. 326, 

CPC]: 1) em caráter principal, que a regularização se opere por meio de 

elaboração de projeto e memorial descritivo, a ser aprovado pelos órgãos 

competentes e submetido ao registro imobiliário, obtendo-se o necessário 

licenciamento ambiental, e levando-se a cabo as obras de infraestrutura 

básica (tal como previsto nos arts. 2°, § 5° e 18, inc. V, da Lei n° 

6.766/79); 2) tornando-se impossível a execução do pedido feito no item 

“G-1”, que a regularização se dê por meio de desfazimento do loteamento, 

com a recomposição da gleba ao estado anterior à fragmentação 

(mediante a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – 
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PRAD – ao órgão ambiental competente) e indenização dos prejuízos que 

disso decorrer aos adquirentes de lotes, nos termos do item “J” (abaixo). 

H) sendo possível a “regularização principal” (prevista no item “G-1”), 

sejam os requeridos obrigados a outorgarem as escrituras públicas de 

compra e venda aos adquirentes dos lotes, em prazo razoável a ser 

estipulado na sentença; I) havendo o descumprimento do prazo para a 

outorga definitiva das escrituras, seja determinada adjudicação 

compulsória aos adquirentes dos lotes, valendo a sentença como título 

hábil para que ocorra a transcrição perante o cartório de registro de 

imóveis; J) na hipótese do item “G-2”, que seja os requeridos condenados 

a “indenizar” [em sentido amplo] os prejuízos que causaram aos 

adquirentes dos lotes, devendo para tanto, sucessivamente [art. 326, 

CPC]: 1) substituir os lotes negociados por outros imóveis, regulares e em 

perfeitas condições de uso urbano; 2) ressarcir as quantias pagas, com 

atualização monetária, e indenização quanto às perdas e danos sofridas 

pelos adquirentes; K) a condenação definitiva dos requeridos ao 

pagamento de indenização [arts. 1°, caput, e inc. IV, da LACP; 6°, incs. VI 

e VII, do CDC; 14, § 1°, da Lei 6.938/81; e 225, § 3°, da CF/88] pelos danos 

morais coletivos causados ao meio ambiente [bem de uso comum do povo 

– art. 225, CF] e à ordem urbanística, em virtude da implementação 

clandestina de loteamento, a ser fixada por arbitramento. Requer-se, 

ainda, que o valor da indenização seja revertido ao Fundo de que trata o 

art. 13 da Lei 7.347/85; L) a condenação dos réus ao pagamento das 

“despesas processuais”. Por fim, este Órgão Ministerial protesta, ainda, 

por provar o alegado através de todos os meios de prova em direito 

admitidos e, em especial, pela oitiva de testemunhas, realização de perícia, 

inspeção judicial e futura juntada de documentos. Dá-se à causa o valor 

de R$ 937,00 [novecentos e trinta e sete reais], para efeitos meramente 

fiscais e legais. Itaúba/MT, 18 de janeiro de 2018. LUIZ EDUARDO 

MARTINS JACOB FILHO Promotor de Justiça

Despacho/Decisão: Processo nº 112-62.2018.811.0096 (Código 

87520)Autor: Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu: Edmilson 

Souza LelisRéu: Município de Nova Santa Helena/MT, representado pela 

Prefeita Terezinha CarraraVistos.Trata-se de Ação Civil Pública com 

pedido liminar em desfavor de Edmilson Souza Lélis e Município de Nova 

Santa Helena/MT.Visa-se com a presente ação a cessação da realização 

de vendas de loteamento irregular ou clandestino no município de Nova 

Santa Helena/MT, denominado, inicialmente, Loteamento “Morro da Paz”, 

com a incidência de multa diária em caso de descumprimento. A título de 

obrigação de fazer, requereu o Parquet a colocação de placas e outras 

formas de publicidades anunciando a suspensão das vendas de terrenos 

daquele loteamento, sendo que, na impossibilidade de cumprimento de tal 

medida por parte do requerido Edmilson Souza Lélis, seja determinado o 

bloqueio de valores no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem 

utilizados na confecção das mencionadas placas.O representante 

ministerial pugnou ainda para que fosse determinado ao réu o depósito 

judicial das quantias recebidas pelas alienações dos lotes ou oferecimento 

de caução idônea para garantir a regularização do empreendimento e a 

execução das obras de infraestrutura básica, bem como que seja 

declarada a indisponibilidade da área em que se encontra implantado o r. 

loteamento, com o consequente bloqueio da matrícula nº 23.542.Nos 

pedidos principais requereu o recebimento da exordial, bem como a 

publicação de edital a fim de que eventuais interessados possam intervir 

no processo como litisconsortes, tal como postulou ainda que o 

demandado apresente em juízo todos os contratos celebrados com os 

adquirentes dos lotes situados no loteamento “Morro da Paz”, em Nova 

Santa Helena/MT.Com a inicial vieram os documentos de ref. 01 – pg. 

12/182.Analisando detidamente os autos, entendo que a medida liminar 

merece ser deferida.Pode-se extrair da presente demanda a clara 

clandestinidade do loteamento “Morro da Paz”, uma vez que se trata de 

loteamento parcelado, sem qualquer regularização perante o Município ou 

Cartório de Registro de Imóveis responsável. Ademais, é de se frisar que 

tal loteamento foi arquitetado em área de propriedade rural, o qual 

demandava a obtenção de licenças ambientais.Assim, embora tal 

clandestinidade tenha sido praticada de fato pelo réu Edmilson, vale 

destacar que o município de Nova Santa Helena/MT detinha total 

conhecimento do que estava ocorrendo no loteamento, porém nada fez, 

se mantendo inerte deixando de tomar as providências cabíveis.Desse 

modo, tem-se ainda a afronta da Lei Federal nº 6.766/79, a qual versa 

sobre as exigências quanto à execução de qualquer parcelamento do solo 

para fins urbanos, vejamos:Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá 

ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as 

disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais 

pertinentes.Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para 

fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização 

específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei 

municipal. Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser 

aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o 

caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os 

arts. 6º e 7º desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte.Art. 

18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador 

deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) 

dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes 

documentos:Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de 

loteamento ou desmembramento não registrado. (grifei)Nesse cenário, 

confiro plausibilidade jurídica à tese esposada da inicial, sendo possível 

verificar, nesse juízo perfunctório, a probabilidade do direito invocado 

(fumus boni iuris).O fumus boni iuris encontra-se sobejamente 

demonstrado através do inquérito civil nº 000555-060/2014, vez que 

presente todas as provas de que o referido loteamento Morro da Luz 

encontra-se até o presente momento de forma irregular e clandestina, 

mesmo após notificações realizadas pela prefeitura municipal.Quanto ao 

periculum in mora, este encontra-se fartamente demonstrado pela 

possibilidade de se atrair novas incautas vítimas, bem como pelas vendas 

já realizadas e por outras que poderão vir a ocorrer, pela possibilidade de 

aumento populacional na área. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR. LOTEAMENTO IRREGULAR. 

SUSPENSÃO DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. CABIMENTO. Os 

loteamentos para fins urbanos devem atentar às normas federais e locais 

para sua instituição e comercialização. A cessão de direitos do loteamento 

exige a regular execução do empreendimento, sucedida de seu Registro 

perante os órgãos públicos, consoante dispõe os artigos 37 e 38 da Lei 

Federal 6766/79. No caso concreto, a parte agravante não negou ter 

alienado direitos relativos ao "Loteamento Amaral Ribeiro - Áreas 7, 8 e 9". 

Tampouco contestou o fato de o empreendimento não estar adequado, 

limitando-se a imputar a responsabilidade por essa irregularidade ao 

Município. Liminar mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70071604771, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 23/02/2017)Pois 

bem, havendo o notório desrespeito às normas vigentes e, considerando o 

risco da continuidade das condutas ilegais do requerido, assim como 

levando-se em consideração tudo o que fora exposto, estando presentes 

os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar, qual seja o 

fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFIRO o pedido liminar para 

determinar que o requerido:a) a título de obrigação de não fazer – 

abstenção de que se realize vendas, promessas de venda, reservas ou 

quaisquer negócios jurídicos, inclusive propaganda, em que manifestem 

intenção de vender ou alienar lotes ou frações ideais no referido 

loteamento, bem como de receberem prestações, vencidas e vincendas, 

previstas nos contratos já celebrados e relativas aos lotes em questão 

(visando resguardar o interesse dos consumidores, em caso de 

condenação à reparação por danos morais e/ou materiais), sob pena de 

multa diária a ser fixada no patamar mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais);b) a 

título de obrigação de fazer – colocação de placas e outras formas de 

publicidade anunciando a suspensão das vendas de terrenos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, com finalidade de evitar que novos consumidores 

desavisados venham adquirir outros lotes ou, na impossibilidade de seu 

cumprimento por parte do requerido Edmilson Souza Lelis, sob pena de 

bloqueio de valores no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem 

utilizadas na confecção das mencionadas placas. NOTIFIQUEM-SE os 

requeridos para apresentarem resposta escrita à inicial, nos termos do 

artigo 17, §7º, da Lei nº 8.429/92, podendo instruí-la com documentos e 

justificações, no prazo de 15 dias.DETERMINO a publicação de edital a fim 

de que eventuais interessados possam intervir no processo como 

litisconsortes, em conformidade com a previsão legal do art. 94 do 

CDC.DETERMINO que o réu Edmilson apresente em juízo todos os 

contratos celebrados com os adquirentes dos lotes situados no 

loteamento “Morro da Paz”.Após a apresentação das respostas, 

conclusos para deliberação e análise dos demais pedidos.Defiro os 

benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Itaúba/MT, 19 de março de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz 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, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 03 de abril de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47479 Nr: 451-65.2011.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVELINO LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN/MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, TEODORO MOREIRA LOPES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS, ADENILSON DIOCLIDES DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GESSICA LORCA STRAPAZZON - 

OAB:20249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADENILSON DIOCLIDES DE ALMEIDA, Cpf: 

00073697192, Rg: 1728454-6, 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 Declaratória de Inexistência de Débito 

Fiscal proposta por JUVELINO LUIZ FERREIRA em face do DETRAN/MT, do 

ESTADO DE MATO GROSSO e de ADENILSON DIOCLIDES DE ALMEIDA, na 

qual o requerente alega que não é mais o proprietário da motocicleta 

Yamaha XT 225, ano 1999, vermelha, placa JZP-9850, Código Renavam 

725660899, Chassi nº 9c64VW000X0008545, a tendo alienado para 

ADENILSON DIOCLIDES DE ALMEIDA, em 02 de novembro de 2005, 

conforme documento juntado aos autos, não sendo, assim, o proprietário e 

nem o responsável pelos débitos de IPVA relacionados aos anos de 2005 

até 2011, vez que a propriedade do veículo foi transmitida pela simples 

tradição. Diante disso, requer: a) a concessão de tutela antecipada para o 

fim de impedir que o primeiro requerido (DETRAN/MT) possa lançar 

impostos em nome do requerente, lançando-se os subsequentes em nome 

do adquirente do veículo (ADENILSON DIOCLIDES DE ALMEIDA), e, ainda, 

que o segundo requerido (ESTADO DE MATAO GROSSO) cancele os 

lançamentos efetuados em nome do requerente, excluindo-o da polaridade 

passiva do imposto, transferindo-o para o adquirente; b) após o 

deferimento da liminar, que sejam citados os requeridos para, querendo, 

apresentem defesa no prazo legal; c) ao final, que seja confirmada a tutela 

antecipada, julgando totalmente procedente os pedidos do requerente; d) 

que seja concedido ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Pretende o requerente provar o alegado por todos os meios de 

provas admitidos em direito, em especial, prova documental e testemunhal, 

caso seja necessário, cujo rol será apresentado oportunamente. 

Atribui-se à presente causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Termos em que pede deferimento. Itaúba/MT, 01 de agosto de 2011. 

Renato Fraga Costa, OAB/MT 12.297-A.

Despacho/Decisão: Processo n° 451-65.2011.811.0096Código n°: 

47479Vistos etc.A citação por edital somente pode ser concretizada 

quando a parte esgotar todos os meios possíveis para localização do 

acusado.Analisando os autos, verifico que a parte se desincumbiu de seu 

ônus, tendo sido inclusive realizada a tentativa de localização pelos 

órgãos conveniados pelo judiciário, porém, sem sucesso.Dispõe o artigo 

256 do CPC/2015 que “a citação por edital será feita: I - quando 

desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos 

expressos em lei”.Diante disso DEFIRO o pleito de fl. 114, para tanto, 

expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pela 

Gestora Judiciária. Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se 

conclusos para nomeação de curador especial.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.INTIME-SE. CITE-SE.Itaúba-MT, 11 de janeiro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz 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, Mateus Caureo, digitei.

Itaúba, 26 de março de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 03/2018/ADM

O Excelentíssimo Senhor Doutor Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Itiquira - MT , no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 

25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, torna público a abertura do Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado para estudantes do curso de nível superior em 

Direito, para a Comarca de Itiquira, mediante as condições estabelecidas 

neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Tornar público a abertura do Processo Seletivo para Credenciamento 

de Estagiários nesta Comarca de Itiquira/MT.

1.2 O processo seletivo visa a formação do cadastro de reserva no 

quadro de estagiários remunerados da Comarca de Itiquira, para 

estudantes de nível superior em Direito.

1.3 O estágio será realizado nas unidades judiciais da Comarca.

1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem 

aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um 

magistrado ou servidor do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo 

empregatício.

1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e do Edital n.º 

14/2012-GSCP e terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado 

por igual período.

1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em 

uma prova objetiva.

1.7 O conteúdo programático constará do Anexo I do presente edital.

1.8 Será observado o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, 

distribuídas em 06 (seis) horas diárias, em horário de funcionamento da 

Instituição, sem prejuízo das atividades discentes.

1.9 Os estagiários farão jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 920,84 

(novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos).

1.10 Nos termos do art. 29 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, é assegurado ao estagiário auxilio transporte no valor de R$ 

158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

1.11 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do 

Estágio, terão cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo 

pagamento da apólice será responsabilidade da empresa de 

operacionalização de Programas de Estágio, conforme dispõe o art. 32 da 

Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011.

1.12 Em conformidade com o art. 26 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, 

de 30 de maio de 2011, a vigência do contrato será fixada no Termo de 

Compromisso de Estágio, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, mediante instrumento próprio, 

com exceção dos portadores de deficiência, a teor do que estabelece o 

artigo 11 da Lei n. 11.788, de 25/9/2008.

2 DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR

2.1 Estar freqüentando o ensino regular em instituições públicas ou 

privadas de educação superior.

2.2 Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente 

matriculados em Universidade e Faculdades do Estado de Mato Grosso, 

reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC, e que estejam cursando, 

no mínimo, o terceiro semestre do curso de Direito, .

2.3 Na data da contratação, o estudante deve ter a idade mínima de 16 

(dezesseis) anos completos.

3 DA INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições somente serão realizadas pessoalmente de forma 
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gratuita e recebidas, exclusivamente, no endereço do Fórum da Comarca 

de Itiquira, Rua Mato Grosso, n.º 140, Centro, no período de 09 de abril de 

2018 a 09 de maio de 2018, no horário das 13:00 às 19:00 horas.

3.1.1 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

3.2 A Diretoria do Foro da Comarca de Itiquira não se responsabiliza por 

solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 

de dados.

3.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, que poderá ser excluído do processo 

seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem 

como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, sem 

prejuízo de eventual responsabilidade penal.

3.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

3.5 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas 

constará em edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e 

disponibilizado no mural no átrio do Fórum.

4 DAS VAGAS

4.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de Estágio 

do Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, de acordo 

com as vagas disponibilizadas neste edital e as que surgirem durante o 

prazo de validade da seleção.

4.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao 

comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação e à 

apresentação dos documentos de identificação pessoal e comprobatórios 

do vínculo com a instituição de ensino conveniada.

4.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam até 

o limite de 06 (seis) meses da data prevista para a conclusão do curso.

5 DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

5.1 As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso 

VIII da Constituição Federal; pelo Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro 

de 1999; pelo art. 17, § 5º da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do art. 8º da Lei 

Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Público do Estado de 

Mato Grosso e pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de 

novembro de 2002, e enunciado administrativo do Conselho Nacional de 

Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos 

termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas 

que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo.

5.2 Sem prejuízo do disposto no subitem 5.1, para efeito de reserva de 

vaga, serão considerados portadores de deficiência os candidatos que se 

enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que compatíveis 

com as atribuições desenvolvidas no estágio:

Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, 

exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 

para o desempenho das funções.

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500 Hz, 

1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000 Hz.

Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica; baixa visão, que 

significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo 

visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou 

a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.

5.3 Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição 

no processo seletivo, o candidato portador de deficiência deverá, no ato 

da inscrição:

a) Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por 

concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, bem como 

encaminhar para a Diretoria do Foro da Comarca de Itiquira, atestado 

médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o 

grau ou o nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação 

Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência;

b) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser 

incompatível com as atribuições a serem desenvolvidas no estágio, 

conforme previsto no § 2º, do art. 40 do Decreto n. 3.298/99, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 

2004.

c) Os documentos previstos nas alíneas "a" e "b" deverão ser postados 

via correio, por carta registrada com AR, até o dia 12/04/20416, para o 

seguinte endereço: Fórum Dês Francisco Bianco Filho, Rua Mato Grosso, 

140,Centro, Itiquira/MT, CEP. 78790-000.

5.3.1 A data da emissão do atestado médico referido no subitem 5.3., 

alínea "a", deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data da 

publicação deste edital.

5.4 O não encaminhamento de qualquer um dos documentos 

especificados no subitem implicará no indeferimento do pedido de 

inscrição no sistema de reserva de vaga de que trata o presente subitem, 

passando, o candidato, automaticamente, a concorrer às vagas com os 

demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os 

outros requisitos previstos neste edital.

5.5 O candidato portador de deficiência que necessitar de condição 

especial para a realização da prova, deverá informar na Ficha de 

Inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja qual 

for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas condições propiciadas 

aos demais candidatos.

5.6 O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo 

e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse 

documento.

5.7 O candidato portador de deficiência participará do processo seletivo 

em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao 

conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das provas.

5.8 Os candidatos portadores de deficiência ficam submetidos à mesma 

nota mínima exigida aos demais candidatos para aprovação.

5.9 As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos portadores de 

deficiência, serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, em 

estrita observância à ordem de classificação no processo seletivo.

5.10 A classificação de candidatos portadores de deficiência obedecerá 

aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos.

5.11 O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição 

conforme as instruções constantes deste edital será considerado 

inabilitado para participar da seleção.

6 DO EXAME DE SELEÇÃO

6.1 A prova será aplicada para todos os candidatos na data de 20 de maio 

de 2018, das 13h às 16h, no Recinto do Fórum sito à Rua: Mato Grosso nº 

140, centro, Itiquira.

6.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munida de documento 

de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 

transparente de tinta azul ou preta, com antecedência de trinta minutos 

antes do início da prova.

6.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer 

outro documento que contenha foto.

6.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de 

nascimento, CPF, Título de eleitor, carteira de estudante, nem documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

6.5 Não será aceito cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo do documento.

6.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão 

elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo I 

deste Edital.

6.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório conterá 40 

(quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. 

Cada questão objetiva terá a forma de teste, com quatro alternativas (a, b, 

c, d).

6.8 Para os candidatos do curso de Direito, a prova constará de 10 (dez) 

questões de Português, 10 (dez) de Noções de Informática e 20 (vinte) de 

Noções de Direito (Constitucional, Civil, Processual Civil, Penal e 

Processual Penal). Para os demais candidatos, de nível superior, a prova 

constará de 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais (Atualidades), 

10 (dez) questões de Português, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 10 (dez) 

de Noções de Informática, cujo conteúdo programático está descrito no 

Anexo I deste Edital.

6.9 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será 

admitida qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper 
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ou similar) ou apagamento por meio de borracha ou similar, sendo 

computada como errada a questão com tais ocorrências.

6.10 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser 

realizado apenas no local especificamente destinado para esse fim.

6.11 Não será permitido qualquer tipo de consulta.

6.12 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e 

portar-se com urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais 

responsáveis pela fiscalização da aplicação das provas e aos demais 

candidatos, sob pena de desclassificação do processo seletivo.

6.13 A ausência do candidato no local e horário designados para a 

realização das provas importará na sua eliminação.

7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

7.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no 

mínimo 50% (cinqüenta por cento) de acertos na prova objetiva

7.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de 

pontos obtidos pelos candidatos na prova objetiva.

7.3 Em caso de empate, será priorizado o candidato que:

a) Tiver cumprido maior parte do curso;

b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português;

c) Tiver maior idade.

7.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida 

na prova objetiva.

7.5 O resultado do processo seletivo será divulgado no Diário de Justiça 

Eletrônico e no átrio do Fórum da Comarca de Itiquira/MT.

7.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à 

convocação, que far-se-á na conveniência e necessidade da 

administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem de 

classificação no ato de preenchimento das vagas.

8 DOS RECURSOS

8.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 

publicação do Edital, quanto:

a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição;

b) Ao gabarito provisório;

c) Ao resultado final do Processo Seletivo.

8.2 Os recursos deverão ser interpostos somente por meio do endereço 

eletrônico itiquira@tjmt.jus.br

8.3 O formulário ficará disponível no site no período de interposição 

conforme o prazo estabelecido no subitem 8.1.

8.4 Os recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e 

decididos pelo Juiz Diretor do Foro.

8.5 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente.

8.6 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar 

anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido.

9 DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO

9.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Juiz Diretor do 

Foro.

10 DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

10.1 Para contratação do estagiário, deverão ser observados os 

seguintes requisitos:

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;

b) Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação 

superior em direito, atestados pela instituição de ensino;

c) Ter idade mínima 16 (dezesseis) anos completos;

d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino;

e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

presentes no Termo de Compromisso.

10.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Gestão 

de Recursos Humanos da Comarca de Itiquira, obedecendo-se à ordem de 

classificação e o número de vagas existentes. É responsabilidade do 

candidato informar qualquer alteração de dados, por meio do endereço 

eletrônico itiquira@tjmt.jus.br.

10.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos:

a) Cópia do RG (Identidade) e CPF;

b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4;

c) Ficha Cadastral preenchida (Anexo II);

d) Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, etc.)

e) Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino, na qual 

conste estar matriculado;

f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 

789/2009/DRH (Anexo III).

10.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não 

comparecerem para formalizar a assinatura do Termo de Compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis serão considerados desistentes, 

seguindo-se à nomeação do próximo classificado.

11 DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

11.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários:

a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia 

julgar útil ao aprendizado, podendo ser-lhes solicitada análise escrita;

b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva 

atividade;

c) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, como verificar o 

andamento de processos, obter certidões, cópias de julgados e de 

documentos diversos;

d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, 

procurados, promotores, peritos do juízo, ou qualquer outra autoridade;

e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e 

correspondências;

f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a 

movimentação dos processos;

g) Preparar os autos para o processamento;

h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos;

i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial 

(Diário da Justiça Eletrônico);

j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou 

qualquer outro documento de interesse processual;

k) Pesquisar e juntar petições;

l) Acompanhar audiências;

m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e 

prestando informações e/ou realizando quaisquer outras tarefas 

pertinentes às atividades que se fizerem necessárias às áreas 

específicas de cada curso.

12 DOS DEVERES E PROIBIÇÕES

12.1 É vedado ao estagiário:

a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, 

processos em qualquer unidade do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua 

função, salvo a bolsa de estágio e auxílio-transporte;

c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a 

tramitação de autos do seu interesse particular ou de clientes, ou 

obtenção de qualquer tipo de vantagens para si ou para outrem;

d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos 

à função;

e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou 

responsável pela unidade, papéis, documentos e processos pertencentes 

ou que estejam sob a responsabilidade do Poder Judiciário.

12.2 São deveres do estagiário:

a) Acatar as instruções e determinações dos supervisores;

b) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em 

razão de seu aprendizado;

c) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder 

Judiciário e público em geral;

d) Utilizar crachá de identificação;

e) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio;

f) Pontualidade e disciplina;

g) Vocabulário adequado.

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 

membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, 

informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e 

de classificação.

13.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo.

13.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 

evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 

Edital ou aviso a ser publicado.

13.4 A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de 

direito de ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo 

vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando 
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precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para 

investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 

11.788, de 25 de setembro de 2008.

13.5 E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 

presente Edital. Publique-se. Afixe-se no átrio do Fórum para 

conhecimento geral.

Itiquira, 03 de abril de 2018

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito e Diretor do Foro

ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL SUPERIOR - DIREITO

PORTUGUÊS

1) Ortografia Oficial.

2) Acentuação Gráfica.

3) Flexão Nominal e Verbal;

4) Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.

5) Emprego de Tempos e Modos Verbais

6) Vozes do Verbo.

7) Concordância Nominal e Verbal.

8) Regência Nominal e Verbal.

9) Ocorrência de crase.

10) Pontuação.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador 

de arquivos, gerenciador de impressão.

2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas.

3) Noções básicas do Word.

4) Noções básicas de Excel.

5) Gerenciamento de arquivos.

6) Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

1) Constituição: conceito, objeto e classificações. Supremacia da 

Constituição. Aplicabilidade das normas constitucionais.

2) Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. 

Dos direitos e deveres individuais e coletivos.

3) Da nacionalidade. Nacionalidade originária. Nacionalidade derivadas. 

Hipóteses constitucionais de perda de nacionalidade.

4) Da organização do Estado. Da organização político-administrativa. Da 

união. Dos estados federados. Dos municípios. Da administração pública.

5) Dos servidores públicos.

6) Do Poder Judiciário. Das funções essenciais à Justiça.

7) Do Poder Executivo.

8) Do Poder Legislativo.

9) Da Ordem Social.

10) Da Seguridade Social.

NOÇÕES DE DIREITO CIVIL.

1) Das Pessoas. Das Pessoas Naturais. Das pessoas jurídicas. Do 

Domicílio.

2) Dos Bens. Das diferentes classes de bens.

3) Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos 

atos ilícitos.

4) Da prescrição e decadência.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1) Competência: conceito, competência funcional e territorial; competência 

internacional.

2) Processo e procedimento: natureza e princípios, formação, suspensão 

e extinção. Pressupostos processuais, tipos de procedimentos.

3) Prazo: conceito, classificação, princípios, contagem, preclusão.

4) O Juiz: poderes, deveres e responsabilidades.

5) O Ministério Público e os auxiliares da justiça.

6) Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores.

7) O Litisconsórcio.

8) Intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação a 

lide, chamamento ao processo e assistência.

9) Dos atos processuais.

10) Da petição inicial: conceito e requisitos.

11) Do pedido: espécies, modificação, cumulação.

12) Da citação: Da resposta do réu: contestação, exceções, 

reconvenção.

13) Da prova: conceito, modalidades, princípios gerais, objeto, ônus e 

procedimentos.

14) Da audiência.

15) Da sentença.

16) Da coisa julgada.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL

1) Da aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e da anterioridade. A 

lei penal no tempo e espaço. O fato típico e seus elementos. Relação de 

causalidade.

2) Crime consumado, tentado e impossível.

3) Crime doloso e culposo.

4) Causas excludentes de responsabilidade.

5) Da imputabilidade penal.

6) Das penas: espécies, cominação e aplicação.

7) Da suspensão condicional da pena.

8) Do livramento condicional.

9) Das medidas de segurança.

10) Da extinção da punibilidade.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

1) Princípios gerais. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em 

relação às pessoas. Sujeitos da relação processual. Inquérito Policial.

2) Ação Penal: conceitos, condições, pressupostos processuais. Ação 

Penal pública. Ação Penal Privada.

3) Competência: critérios de determinação e modificação.

4) Da prova: conceito, princípios básicos, objeto, meios, ônus, limitações 

constitucionais da prova, sistemas de apreciação.

5) Do Juiz, do Ministério Público, do acusado e do defensor, dos 

assistentes e auxiliares da justiça.

6) Da prisão e da liberdade provisória.

7) Das citações e intimações.

8) Forma lugar e tempo dos atos processuais.

9) Dos atos processuais.

10) Dos atos das partes, dos Juízes, dos auxiliares da Justiça e de 

terceiros.

11) Dos prazos.

12) Da Sentença.

13) Da coisa julgada.

Expediente

Processo Seletivo de Conciliador 2018. Vistos etc. (...)DECIDO. Por todo o 

exposto, INDEFIRO a inscrição do processo seletivo para o cargo de 

conciliador da Comarca de Itiquira-MT do candidato Luciano Araujo Jatobá 

da Silva, portador da cédula de identidade RG nº 09.945.308-6 

SECC-RJ.Publique-se. Às providências. Cumpra-se. Itiquira, 03 de abril de 

2018. Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito e Diretor do Foro.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52572 Nr: 3009-13.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirke Darlond Dourado Duarte Campos, 

Alexandre Rodrigues de Quevedo, Melciades Garcia Pavão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Ribarola Rocha - 

OAB:10494/MS, Mariza Rivarola Rocha - OAB:5896-MS, Priscila 

Judice Lemes - OAB:20.199-B/MS, TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Posto isso, tenho que os requisitos autorizadores da custódia cautelar em 

desfavor do réu permanecem inalterados, não havendo qualquer fato 

novo capaz de ensejar sua revogação, razão pela qual INDEFIRO O 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de Alexandre 

Rodrigues de Quevedo, mantendo a retro decisão que determinou a 

segregação cautelar e utilizo-a como razão de decidir (fundamentação per 

relationem), ou seja, com fundamento na aplicação da lei penal e garantia 

da ordem pública.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.De Alto Garças-MT para Itiquira-MT, 02 de abril de 

2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito em substituição 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias
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 Cod. Proc.: 41933 Nr: 2321-22.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos, etc.

Como a penhora de bens do executado restou infrutífera, conforme se vê 

às fls. 60/63, DEFIRO o pedido de restrição veicular no sistema RENAJUD 

(CPF n° 689.878.389-00).

Dessa forma, procedi, nesta data, a consulta via RENAJUD, objetivando 

encontrar veículos automotores em nome do executado, conforme 

inclusão da minuta de requisição de informações.

Em sendo positivo o resultado, intime-se o Executado para que, querendo 

e, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos.

 Em sendo infrutífera a consulta via RENAJUD, intime-se a exequente para 

que indique bens penhoráveis do executado, certos e determinados, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do CPC. Ressaltando-se que, sem o atendimento desta 

determinação, não será deferida nova busca aos sistemas Bacenjud, 

Renajud, Infoseg, Infojud, etc., bem como expedição de ofícios para 

qualquer órgão público ou privado, devendo a Secretaria deste Juízo, 

remeter o feito ao arquivo provisório independente de nova determinação 

judicial, caso o exequente insista em indicar bens INCERTOS E/OU 

INDETERMINADOS.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5583 Nr: 1267-70.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artur Venancio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono este feito 

para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, 

acerca do Alvará Eletrônico expedido nos autos, referente à requisição de 

pequeno valor (honorários de sucumbência), devendo os autos 

aguardarem em cartório até o pagamento do Precatório (principal).

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47693 Nr: 676-91.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA VAZ GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisco 

Moreira - OAB:MT-13095 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação previdenciária para CONCESSÃO DE 

AUXILIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ PERMANENTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada 

por ANA LUCIA VAZ GARCIA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos.Inicialmente, RECEBO a inicial, 

eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal.Diante dos documentos apresentados nos autos, e ainda pela própria 

natureza da demanda, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

ou modificação posterior, caso seja constatada a sua capacidade 

financeira.INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃOAtravés do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a 

desnecessidade de audiência de conciliação, ressaltando a 

indisponibilidade dos interesses. Sendo assim, deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, pois o expediente conciliatório se 

resumiria em morosidade, atentando contra os princípios da celeridade e 

da economia processual.DA CITAÇÃOCite-se o requerido para apresentar 

contestação no prazo de trinta dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, 

§1º), devendo ser cientificado de que não respondendo presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte 

autora para impugnação em quinze dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 31 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31008 Nr: 860-57.2012.811.0047

 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: Arnaldo Alves Dias, Angela Maria da Conceição Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manfredi Cilento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Tendo em vista que esta magistrada jurisdiciona na Vara Única da 

Comarca de Jauru e cumulativamente na 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT (Portaria n. 669/2017-PRES), tornou-se 

indispensável a necessidade de adequação da pauta.

Sendo assim, ANTECIPO a presente solenidade para o dia 23/04/2018, 

mantendo-se inalterados os horários e demais determinações.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de março de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-60.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Número do Processo: 

8010035-60.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO REQUERIDO: DOELER DISTRIBUIDORA 

DE VEICULOS LTDA 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 carência da Ação. Em relação à preliminar 

suscitada pela Reclamada na contestação, entendo que se confunde com 

o mérito, e com ele será analisada em momento posterior. Mérito. Trata se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela, 

ajuizada por LEÔNCIO PINHEIRO DA SILVA NETO em face de DOELER 

DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS LTDA (Burirtis Veículos), ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, o reclamante alega que adquiriu um 

veículo novo (zero km) Ranult Sandero Expression 1.0, placa QBV 05/44, 

chassi 93Y5SRD04GJ16332, Renavam 1098759580, cor prata, ano 

2016/2016, pagou à vista todos os encargos provenientes de 
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emplacamento, em 16.09.2016, recebeu a placa por serviço de transporte, 

sendo que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV 

seria entregue via correio. Aduz que já decorreram mais de 05 (cinco) 

meses da retirada do veículo e ainda não lhe foi entregue o CRLV, o que 

está lhe trazendo sérios riscos (multa, apreensão do veículo, etc.) por 

conduzir o veículo sem a documentação de porte obrigatório, além de ter 

sofrido prejuízo com a cobertura do seguro, o qual exigiu a documentação 

do veículo para prestação do serviço, razão pela qual requer seja a 

reclamada condenada e judicialmente compelida à restituição da quantia 

paga e a indenizar a parte reclamante por danos morais causados. Na 

contestação, a parte reclamada alega que não cometeu ato ilícito, não 

estando presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar, vez 

que só não enviou o documento antes ao autor, por solicitação própria, já 

que afirmou, no ato da retirada do veículo, que preferiria receber a 

documentação em mãos, por temer extravios do mesmo. Pois bem. Não se 

pode olvidar que neste conflito de interesses figura, de um lado, uma 

empresa de grande porte, dotada de toda capacidade de produção de 

prova e, de outro, o particular, que se encontra na condição de 

consumidor, cuja hipossuficiência é presumida. Da análise dos autos, 

depreende-se que restou injustificada a demora na entrega do Certificado 

de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV. Assim, há ato ilícito 

passível de indenização, inércia da empresa fornecedora, que gerou 

desgaste emocional e transtornos de ordem prática à parte reclamante. 

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; (...)”. À reclamada 

competia a entrega do documento dentro de prazo razoável, sendo esta 

obrigação inerente ao contrato de compra e venda que celebrou. O não 

cumprimento desta obrigação configura defeituosa prestação de serviço 

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.” Ademais, tratando-se de relação de consumo, 

aplicável a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, da 

Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, quando for verossímil sua alegação. No caso, 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 parte reclamada, pessoa jurídica com notória capacidade 

econômico-financeira, se veja desestimulada a adotar condutas que 

denotem desrespeito aos consumidores. 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 parte reclamante ilícito 

enriquecimento. Com relação ao valor pleiteado a título de dano material, 

incabível a restituição do valor pago, vez que corresponde aos encargos 

provenientes do emplacamento efetuado. Ante o exposto, RATIFICO a 

liminar deferida ( Id 7324625), e com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro 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 à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos. 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. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Número do Processo: 

1000036-08.2017.8.11.0047: Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

ANDREIA LOPES RODRIGUES REQUERIDO: WMB COMERCIO ELETRONICO 

LTDA, NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS 

LTDA. 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 Havendo pluralidade de réus que 

integram cadeia de relação de consumo, todos respondem solidariamente 

pelos danos causados ao consumidor, razão pela qual deve ser rejeitada 

a preliminar de ilegitimidade passiva, por força dos artigos 7º, parágrafo 

único, e 25, §1º, do CDC. Mérito. Em estreita síntese, noticia a Reclamante 

que em janeiro/2017 comprou um pulverizador costal a gasolina bateria 

8AH bomba, no valor de R$ 502,69 (quinhentos e dois reais e sessenta e 

nove centavos) no site WALLMART (1ª reclamada) e vendido pela NTS (2ª 

reclamada). Sustenta que o produto entregue pelas Rés foi diferente do 

comprado, ou seja, foi entregue um pulverizador manual com bateria 8AH. 

Aduz que imediatamente entrou em contato com as Rés que enviaram a 

autorização de postagem para devolução do produto e entregaram 

novamente o mesmo produto errado, sendo informada, após contato, que 

o produto desejado não estava mais disponível em estoque e que a 

compra seria cancelada com estorno do valor ao seu cartão de crédito, 

razão pela qual deseja a reclamante ver as reclamadas condenadas ao 

pagamento de dano moral. A primeira reclamada alega que a presente 

demanda está estribada na ocorrência de problemas na entrega de 

produto anunciado, vendido e entregue por terceiro anunciante, ora 

segunda reclamada, e que a ilegitimidade passiva da 1ª Ré é flagrante, 

pois não lhe incumbe qualquer responsabilidade pelo produto e/ou sua 

respectiva entrega, tampouco pelos estoques dos vendedores 

anunciantes. Afirma que a atuação da 1ª Ré em face das compras 

firmadas no marketplace (site) é meramente operacional e virtual, que não 

há falha no serviço da primeira reclamada que enseje sua 

responsabilização. Em sede de defesa, a segunda Reclamada alega que o 

erro ocorreu em razão da primeira Ré, Walmart, anunciar produto com foto 

e descrição totalmente diferentes do produto realmente comercializado 

pela segunda Ré (NTS) e que não ocorreu qualquer atitude ilícita, pois 

entregou o produto de acordo com que comercializa. Afirma que não há 

ensejo ao pagamento de qualquer valor indenizatório, vez que as rés 

cancelaram a compra e, em abril de 2017, a primeira reclamada efetuou o 

estorno do valor da compra no cartão de crédito da autora. Pois bem. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo às Reclamadas a comprovação de inexistência de falha na 

prestação dos serviços, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Desta forma, compulsando todo o conteúdo probatório 

contido nos autos, entendo que razão assiste à parte demandante. As 

Reclamadas não se esforçaram em comprovar de maneira inequívoca a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, 

ônus que lhe incumbe, segundo previsto no artigo 373, II, do NCPC. Não se 

trata de imputar às reclamadas ônus excessivamente difícil ao exercício 

do direito, mas tão somente de apresentar evidências que afastem a 

pretensão autoral, o que não ocorreu autos. Todas essas considerações 

direcionam a evidente falha na prestação de serviços pelas reclamadas e 

o consequente dano moral pelo defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 
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Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, como já 

mencionado alhures, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. In fine, 

dessume-se dos autos que as Reclamadas coibiram a Reclamante a 

aceitar produto diverso daquele que havia adquirido. Assim, comprovada a 

prática de conduta ilícita, há dever de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. 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. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial, para CONDENAR as 

reclamadas SOLIDARIAMENTE ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 

(dois 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 à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. 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. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES 

Juíza 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Número do Processo: 

1000124-46.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: EUNICE ALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente, é imperioso desenredar que, in casu, o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano 

Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por EUNICE ALVES em 

face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas qualificadas nos autos. Em 

síntese, a reclamante afirma que foi surpreendida com a existência de 

registro negativo junto à empresa reclamada, no valor de R$ 102,77 (cento 

e dois reais e setenta e sete centavos), referente ao contrato nº 

0228210284. Alega que desconhece o valor cobrado, sustenta que a 

restrição lançada é totalmente indevida, bem como que nunca recebeu 

qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto crédito e tão pouco foi 

notificada previamente quanto à inclusão de seu nome no cadastro 

restritivo ao crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que 

a parte autora contratou os serviços sendo titular da linha 65 99667-6959, 

durante o período de 08/10/2014 a 26/07/2015 e não adimpliu suas 

obrigações, que acabou por acarretar a inclusão do nome do autor em 

cadastro de inadimplentes e, por assim, afirma não ter cometido qualquer 

ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência de relação contratual entre as partes, significando dizer que o 

mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a 

reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação 

em indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. A parte 

reclamante não comprova que a outra restrição comercial efetivada no 

seu nome e CPF é indevida, concluindo-se que as restrições comerciais 

impostas pela parte reclamada não trouxe prejuízo à parte reclamante. 

Diante disto, não há que se falar em danos morais, devendo ser aplicada a 

Súmula 385 do STJ, que diz 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.” Quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a 

notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, 

nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida, com 

fundamento no artigo 292, § 3°, do NCPC e, assim, DECLARO a 

inexistência do débito objeto da presente demanda e DETERMINO a 

exclusão definitiva de seus dados dos cadastros de inadimplentes em 

relação à dívida em exame. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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 à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos.. 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. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Número do Processo: 

1000126-16.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: SIMONE SOARES DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Preliminar. - Da Ausência de Documento Indispensável para Propositura da 

Demanda No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 
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acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por SIMONE 

SOARES DOS SANTOS em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas 

qualificadas nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que foi 

surpreendida com a existência de registro negativo junto à empresa 

reclamada, no valor de R$ 94,15 (noventa e quatro reais e quinze 

centavos), referente ao contrato nº 2107334048. Alega que desconhece 

o valor cobrado, sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida, 

bem como que nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do 

suposto crédito e tão pouco foi notificada previamente quanto à inclusão 

de seu nome no cadastro restritivo ao crédito. A parte requerida, em sua 

peça de defesa, alega que a parte autora contratou os serviços sendo 

titular da linha 65 99661-3925, durante o período de 15/06/2012 a 

08/01/2013 e não adimpliu suas obrigações, que acabou por acarretar a 

inclusão do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e, por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência de relação 

contratual entre as partes, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico que 

a parte Reclamante cumulativamente requer a condenação em indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Importa consignar que a parte 

Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/SERASA, no entanto, 

superveniente à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outro apontamento posterior, como no 

presente caso, é levado em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em 

conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses 

elementos autorizam a fixação de indenização por danos morais no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto à alegação de ausência de 

notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Pelo exposto, OPINO pelo 

julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; - DETERMINAR à Reclamada que, em 10 dias, retire o nome da 

parte reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 

3.000,00 (três 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 à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. 

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. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Número do Processo: 

1000172-05.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JEFFERSON 

SANTOS DIAS REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. A priori, determino de ofício a correção do valor da 

causa, na forma do art. 292, §3º do NCPC/2015, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

entendo que a pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Preliminar. - Do Pedido de Justiça Gratuita Não é 

na sentença o momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual 

pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a 

gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. 

Assim, somente na hipótese de interposição de recurso inominado, 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e 

abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. Mérito. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano 

Moral e Pedido de Tutela de Urgência proposta por JEFFERSON SANTOS 

DIAS em face da CLARO S/A, ambos qualificados nos autos. Em síntese, a 

reclamante afirma que no mês de outubro do corrente ano, ao tentar obter 

crédito no comercio local, foi surpreendida com a existência de registro 

negativo junto à empresa reclamada, no valor de R$ 67,31 (sessenta e 

sete reais e trinta e um centavos), referente ao contrato nº 149819887. 

Alega que desconhece o valor cobrado e que a restrição lançada é 

totalmente indevida, bem como que nunca recebeu qualquer tipo de 

cobrança a respeito do suposto crédito e tão pouco foi notificado 

previamente quanto à inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao 

crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora contratou os serviços via callcenter, desde 20/10/2014, sendo 

titular da linha 65 9301-2753 e não adimpliu suas obrigações, que acabou 

por acarretar a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e 

por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência de relação 

contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer 

que a mesma não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte demandante, ônus que lhe 

incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 
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Conclui-se, portanto, que a parte reclamada agiu sem direito algum ao 

incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação em indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é presumido, in 

re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de 

demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a obrigação de 

indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta 

do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum 

indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a 

dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. 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). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, levando-se em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Posto isso, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, fixando o valor da causa em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil 

e quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 40 (quarenta) salários 

mínimos à data da distribuição da demanda, com fundamento nos artigos 

292, § 3°, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR inexigível 

o débito mencionado na inicial; - DETERMINAR à Reclamada que, em 10 

dias, retire o nome do reclamante do rol de inadimplentes, relativamente 

aos débitos do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 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 à M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. 

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. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Número do Processo: 

1000175-57.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSE 

APARECIDO PANTALIAO CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente, é imperioso desenredar que, in casu, o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. A priori, 

determino, de ofício, a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do NCPC/2015, por verificar que o montante atribuído pela parte autora 

não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente 

caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por 

danos morais. Neste ínterim, entendo que a pretensão reparatória se 

refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, 

proposta por JOSE APARECIDO PANTALIAO CAMPOS em face do BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Em síntese, a reclamante 

afirma foi surpreendido com a existência de registro negativo, junto à 

empresa reclamada, no valor de R$ 203,92 (duzentos e três reais e 

noventa e dois centavos), com data de inclusão em 01/05/2017. Alega que 

desconhece o valor cobrado e a restrição lançada é totalmente indevida. 

Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito 

existe, decorrendo de legítima contratação e que o encaminhamento dos 

dados cadastrais da reclamante aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito. Pois bem. A reclamada 

apresentou com a contestação cópia do contrato assinado (Id 11868067), 

cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, constata-se idênticas àquelas 

lançadas na procuração, declaração de hipossuficiência e no termo de 

audiência, restando incontroverso a contratação. Assim, não tendo o 

reclamante adimplido as parcelas contratadas, restou justificado a 

inserção de seu nome e CPF no rol de inadimplentes. Insta consignar que a 

data da operação é de 30/03/2017, conforme pode ser observado no 

referido contrato. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código 

de Processo Civil. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus do qual não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de relação jurídica e 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Restou evidente 

que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, em que 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, onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, fixando o valor da causa em R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais), correspondente 

a 40 (quarenta) salários mínimos à data da distribuição da demanda, com 

fundamento no artigo 292, § 3°, do Novo Código de Processo Civil, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa no importe de 5,0% 

(cinco por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da parte reclamada. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. 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. ANGELA MARIA 

JANCZESKI GOES Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Número do Processo: 

8010038-15.2017.8.11.0047 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. 

REQUERENTE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, é imperioso desenredar que, in 

casu, o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Preliminar. - Do Pedido de Justiça Gratuita Não é na sentença o momento 

próprio para o juiz manifestar acerca de eventual pedido de justiça 

gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro 

grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Assim, somente na 

hipótese de interposição de recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada e abre-se a possibilidade de 

incidência da Lei 1060/50. Mérito. A parte reclamante alega que contratou 

os serviços de telefonia móvel e TV por assinatura da parte reclamada, 

que mesmo após o pagamento da fatura em atraso, o serviço de telefonia 

móvel permaneceu suspenso de forma indevida, não sendo desbloqueado 

na integra. A reclamada na sua contestação afirma que houve o bloqueio 

da linha por inadimplência. Aduz que não praticou ato ilícito e não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. Pois bem. 

Ocorre que, tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que 

o formula prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão; neste 

caso, não há nos autos prova idônea de que a reclamante teve a 

prestação de serviços de telefonia suspensa após pagamento. No que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do NCPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente onerosa, como 

manteve-se inerte, a improcedência se impõe. Neste caso, o reclamante 

deixou de comprovar os fatos narrados, tendo em vista que não foi 

juntado nenhum documento que comprovasse o alegado. Por fim, com 

relação à devolução do valor pago, não merece acolhida, vez que não 

restou demonstrado nos autos data do cancelamento do serviço de 

telefonia móvel. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. 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. ANGELA MARIA 

JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-17.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (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 JAURU SENTENÇA Número do Processo: 

1000016-17.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

LAURINDA MENDES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte 

reclamada Telefônica Brasil S.A contra sentença proferida no presente 

feito. Em breve síntese da lide, cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais, 

alegando cobrança por débito referente a linha telefônica diversa da 

contratada junto à Reclamada. A reclamada não conseguiu provar a 

legitimidade do débito, sendo condenada nos seguintes termos: “Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos 

referente ao plano de telefonia contratado no telefone de nº. (77) 

99975-9346; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido 

de juros de mora a contar do evento danoso, e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).” A reclamada ingressa 

com Embargos de Declaração contra a sentença proferida e alega que a 

decisão não fundamentou devidamente sobre os danos morais deferidos, 

alega omissão, contudo é meramente protelatório. Os pontos 

apresentados foram analisados, enfatiza-se que não se prestam os 

embargos para rediscutir questões já apreciadas. Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Neste 

sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) 

PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de declaração Caráter infringente 

Inadmissibilidade Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade 

Embargos rejeitados. Os embargos de declaração destinam-se, 

precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a 

suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido 

pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, 

inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de 

embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua 

específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de 

instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia 

jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos 

de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido, segundo os 

Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É incabível, nos 

declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto sobre o qual já 

houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado 

final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao 

disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, opino pelo conhecimento dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e no mérito opino pelo 

NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. 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. ANGELA MARIA 

JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-04.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA ROCHA TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-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 JAURU SENTENÇA Número do Processo: 
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8010138-04.2016.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA]. 

REQUERENTE: LUCIANO DA ROCHA TOME REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte 

reclamada VIVO S.A contra sentença proferida no presente feito. Em 

breve síntese da lide, cuida-se de ação de indenização por danos morais 

c/c repetição do indébito, alegando que mesmo pagando regularmente 

pelos serviços contratados, não conseguiu alterar o plano e com a 

negativa da parte ré de proceder a alteração, teve que mudar seu telefone 

móvel para o tipo pré-pago. A reclamada não apresentou qualquer prova 

que desconstituísse as alegações do autor, no sentido de atestar a 

ausência de falha na prestação dos serviços de telefonia, sendo 

condenada nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de 52,99 

(cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), em dobro, a título de 

danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir 

do desembolso e acrescido juros legais de 1% a contar da citação; e b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).” A reclamada 

ingressou com Embargos de Declaração contra a sentença proferida, 

aduzindo que a decisão não fundamentou devidamente os danos morais 

deferidos, e alega contradição quanto à aplicação dos juros de mora, 

requer seja os juros aplicados somente a contar da sentença que 

reconheceu o ato ilícito praticado pela requerida, para modificar o valor da 

condenação, contudo é meramente protelatório. Os pontos apresentados 

foram analisados, enfatiza-se que não se prestam os embargos para 

rediscutir questões já apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não 

está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir se 

veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios 

de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, 

não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por 

quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os 

pontos e argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio 

STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de 

Mello: Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade 

Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. 

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, 

indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de 

declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido, segundo os 

Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É incabível, nos 

declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto sobre o qual já 

houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado 

final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao 

disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, opino pelo conhecimento dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e no mérito opino pelo 

NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. 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. ANGELA MARIA 

JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-74.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Número do Processo: 

1000148-74.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: EDILENE DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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 Inépcia da Inicial A preliminar arguida pela reclamada não merece 

prosperar, vez que se confunde com o mérito e com ele será analisada. 

Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

EDILENE DA SILVA RODRIGUES em face da ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, ambas qualificadas nos 

autos. Em síntese, a reclamante afirma que, no mês de outubro do 

corrente ano ao tentar obter crédito no comércio local, foi surpreendida 

com a existência de dois registros negativos, junto à empresa reclamada, 

o primeiro no valor de R$ 1.024,73 (mil e vinte e quatro reais e setenta e 

três centavos), referente ao contrato n.º 812892571, e o segundo no 

valor de R$ 256,42 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois 

centavos), referente ao contrato n.º 5000050. Alega que desconhece o 

valor cobrado, sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida, 

bem como que nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do 

suposto crédito e tão pouco foi notificada previamente quanto à inclusão 

de seu nome no cadastro restritivo ao crédito. A Reclamada, aduz, em 

apertada síntese, que não praticou nenhuma conduta ilícita que pudesse 

ensejar a reparação por danos, pois a cobrança é devida, e em 

decorrência de cessão de direitos creditórios do Banco do Brasil S.A. e da 

Caixa Econômica Federal. Pois bem. Analisando os documentos anexados 

aos autos, conclui-se pela falta de prova segura tendo em vista que 

apenas foram juntadas negativações de páginas eletrônicas de site de 

órgãos de restrição ao crédito, que não servem como prova idônea de 

restrição comercial, haja vista que não há como se aferir, com certeza, a 

quantidade de restrições comerciais registradas no nome e CPF da parte 

reclamante. Insta consignar a falta de verossimilhança das alegações da 

parte autora, uma vez que, em consulta realizada por este juízo (id. n.º 

10598981) não se constatou a existência de restrição em nome da parte 

autora, que tenha origem em lançamento efetuado pela empresa 

reclamada. A obrigação de juntar extratos idôneos, comprovando a 

totalidade de restrições registradas no nome e CPF da parte reclamante, é 

o mínimo que se exige da parte postulante. No que se refere ao fato em 

que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, 

exigindo do autor sua demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante 

não é impossível ou excessivamente onerosa e, como manteve-se inerte, 

a improcedência se impõe. Neste caso, a reclamante deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a 

improcedência da ação se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do disposto no 

artigo 54 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no 

sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO 
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DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito titular deste Juizado Especial, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. 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. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-65.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE MATOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON FREITAS DA COSTA OAB - MT21490/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

SENTENÇA Processo: 8010067-65.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSEFINA 

DE MATOS DIAS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Noticia a Reclamante que solicitou a instalação de energia 

elétrica em um imóvel na área rural localizada na comunidade São João, 

Figueirópolis do Oeste – MT; que a Reclamada em 12.07.2016 por meio da 

CARTA Nº 0321602525-2016-DCMD-ENERGISA estipulou o tempo máximo 

para a conclusão das obras necessárias para a prestação dos 

requisitados serviços, até o dia 31.12.2016; que até data do protocolo da 

presente demanda não fora feita a instalação para o fornecimento de 

energia. Assim, requer seja a Reclamada compelida a efetuar a ligação de 

forma imediata, bem como indenização por dano moral. Em defesa a 

Reclamada aduz que, o serviço específico solicitado na unidade 

consumidora da Requerente, dependia da concretização de obra de 

expansão da rede, que para ser executada deve atender prazos e 

diversas outras exigências. Pois bem. Da análise dos autos, destaca-se 

que Carta Nº 0321602525-2016-DCMD-ENERGISA estipulou que o prazo 

para conclusão da obra seria até 31/12/2016 (Id 5391564). Extrai-se dos 

autos que a pretensão em comento, qual seja, a obrigação de regularizar o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel da Requerente, fica vinculada à 

autorização de demais órgãos e entidades reguladoras. Insta consignar 

que a parte autora apresentou documento que comprova ser merecedora 

de tratamento diferenciado, pois sua filha é portadora da Síndrome de 

Goldenhar (Id 5391543, sendo necessária, para mais conforto, a 

instalação de energia elétrica em sua residência, pelo menos no prazo 

previsto em lei. Por outro lado, também configurada a ofensa diante da 

conduta repreensível da parte ré ao não prestar o serviço ou prestar de 

forma defeituosa, consistente no embaraço à sua realização, a ensejar 

obrigação de reparar dano moral, tendo em vista tratar-se de serviço 

essencial. É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, 

incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material e moral, porém, 

o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação 

moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores 

pré-estabelecidos para cada caso. Nesta ótica, o princípio do livre 

convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar 

o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do 

caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da 

condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais 

como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador 

e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito 

a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não 

passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente. Certo é que 

a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com 

bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se 

à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o 

envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, 

as características individuais e o conceito social das partes. É de bom 

alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor 

uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e 

disciplina, evitando que a conduta danosa se repita. Ainda, em relação ao 

ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma 

confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes 

dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Nesse sentido o julgado: CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. LIGAÇÃO DE ENERGIA AO IMÓVEL DO AUTOR. NECESSIDADE 

DE EXTENSÃO DA REDE. PRAZO DADO AO CONSUMIDOR NÃO 

RESPEITADO. DEMORA EXCESSIVA. LIGAÇÃO EFETUADA TÃO SOMENTE 

EM CUMPRIMENTO A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Caso em que o autor solicitou a 

ligação de energia ao imóvel em construção, sendo dado o prazo de 150 

dias pela concessionária, a partir do dia 30/01/2012, diante da 

necessidade de extensão da rede. Decorrido o prazo sem a prestação de 

serviços pela concessionária e, mesmo após várias tentativas do 

consumidor em obter a ligação solicitada, logrou êxito tão somente quando 

do cumprimento da medida liminar deferida no presente feito, sendo a 

ligação efetuada em 27/08/2012. Assim, desde a solicitação até a ligação 

decorreram cerca de sete meses/210 dias, o que é inadmissível, 

considerando que o prazo dado pela concessionária, por si só, mostra-se 

excessivo. Mesmo admitindo-se o prazo de 180 dias argüido pela ré como 

necessário para a extensão da rede, tem-se que igualmente não 

respeitado pela concessionária, pois a ligação foi efetuada cerca de 30 

dias após e, somente diante da liminar deferida. Ainda, o fato de ter 

cumprido prontamente a liminar evidencia que existiam condições para 

ligar a energia ao imóvel, ainda que em situação precária até efetuar a 

extensão da rede. Portanto, a falha na prestação de serviços, no caso 

concreto, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano como sustentado 

pela ré, restando caracterizados os danos morais diante das 

circunstâncias do caso concreto. Por outro lado, o quantum indenizatório 

fixado em R$ 3.000,00 não comporta majoração, pois adequado a cumprir 

a função punitiva e dissuasória e, ao mesmo tempo, remunerar o autor 

pelos transtornos sofridos, além de estar dentro dos parâmetros utilizados 

pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. Sentença mantida 

pelos seus próprios fundamentos com os acréscimos supra. RECURSOS 

DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004288627, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 22/08/2013) OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTENSÃO DA REDE 

DE ENERGIA – FORNECIMENTO – DIREITO GARANTIDO – APLICAÇÃO DO 

CDC - SOLICITAÇÃO PELO USUÁRIO – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE 

CONSTRUÇÃO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA OBRA ELÉTRICA – 

ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PROGRAMA DE 

ELETRIFICAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL SEM CUSTO – 

DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA - PREJUÍZOS MATERIAIS 

SUPORTADOS PELOS AUTORES – COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO – 

DANO MORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO COM 

RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

INPC - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS – 

MODIFICAÇÃO – REFORMA PARCIAL – APELOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS. Revela-se nítido o direito do consumidor na disponibilização do 

fornecimento de energia para consumo, uma vez solicitada a extensão da 

rede, albergada por programa de universalização de energia. Não há culpa 

do consumidor pela alegada demora na realização das obras de extensão, 

principalmente em se tratando de pequena distância e de custo baixo. 

Demonstrado o prejuízo material suportado pela não eletrificação, o 

ressarcimento é medida que se impõe. A demora na disponibilização da 

eletrificação sem motivo sustentável constitui falha na prestação de 

serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial, passível de 

reparação moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de 

dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre 

com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, impondo-se a 

manutenção do valor sentenciado. Tratando-se de responsabilidade 

contratual, a correção monetária para ambos os danos deve ter como 

base o INPC, todavia, com incidência para o dano moral desde o 

arbitramento (Súmula 362/STJ), e para o dano material da data do efetivo 
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prejuízo (Súmula 43/STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação. Havendo condenação há que se adequar a fixação dos 

honorários na forma do art. 20, §3º, do CPC. Portanto, entendo que restou 

demonstrada a prática de ato ilícito pela Reclamada, estando, assim, 

presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil. 

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DETERMINAR 

à parte Reclamada que promova a instalação da energia elétrica na 

propriedade rural da reclamante; - CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por dano moral, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde a citação. 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 à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos. 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. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000057-81.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BEDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SCARANTE LOPES OAB - MT23258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO)

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000057-81.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 10.265,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: WELLINGTON BEDONI Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE MARTINS DA SILVA 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. Noticia a parte Reclamante que no período 

compreendido entre final de abril a começo de maio, no hotel que pertence 

ao requerido, na cidade de Vale dos São Domingos, prestou serviços 

profissionais consistentes na construção de um barracão e que o 

requerente compraria todos os materiais necessários para a construção, 

que receberia ao final da prestação de serviços. Informa que recebeu o 

valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais). Alega que houve 

acréscimos de serviços não combinados (duas vigas, parte elétrica, 

mureta de 3 metros, cerâmica para a mureta, rodapé de cerâmica, forro, 

camada extra de parafusos, pintura de uma porta, pintura de uma parede 

antiga, pintura acima no telhado de metal, 15 metros de rufo, 5 metros de 

calha de beral, encanamento com dois cifões), restando uma dívida de R$ 

5.265,00 (cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais), razão pela qual 

requer seja compelido o reclamado ao pagamento da dívida, bem como 

indenização por danos morais. Em sede de defesa, o reclamado afirma 

que todos os serviços prestados pelo reclamante foram acordados por 

meio de empreita, pelo preço ajustado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

tendo o reclamado efetuado o pagamento da quantia de R$ 10.600,00 (dez 

mil e seiscentos reais) em virtude de o autor ter solicitado dinheiro a mais 

do que o efetivamente acordado, porém foi aceito pelo réu. Alega que o 

reclamado não cometeu qualquer ilícito civil, na medida em que 

efetivamente pagou por todos os serviços prestados pelo reclamante, não 

havendo que se falar em serviços extraordinários pendentes de quitação. 

Pois bem. Insta consignar que após decurso do prazo, a parte autora não 

apresentou impugnação. A análise dos documentos acostados aos autos, 

em destaque notas fiscais anexas à exordial, não autoriza concluir 

tratar-se de notas referentes aos supostos serviços não combinados. 

Portanto, o autor não logrou êxito em comprovar a execução de serviço 

extra pendente de pagamento, cujo ônus lhe competia por força do artigo 

373, I, do NCPC, exigindo do reclamante sua plena demonstração, sob 

pena de improcedência da reclamação. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. 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. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2097-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AFS, JM, RAS, WFLDCDS, FODS, 

BRSM, SPV, GCBS, RLDA, KLR, DCEDS, NEDS, BET, CSS, MADA, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15694-MT, DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, HILARIO AMARAL 

NETO - OAB:20900/O, ISIA MARIA DE FARIA - OAB:7130, MULLENA 

CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363, ODERLY MARIA 

FERREIRA LACERDA - OAB:6133-B, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/O, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A, THELMA 

APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3402

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR os procuradores dos 

réus FRANCISCO OTACÍLIO DOS SANTOS, KELVIN LINDOLFO 

RODRIGUES, AILTON DIAS DA SILVA, DÉBORA CRISTINA ERCULANO 

DOS SANTOS e NÚBIA ERCULANO DOS SANTOS para apresentação de 

defesa prévia no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27554 Nr: 662-12.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FELIPE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vista às partes para se 

manifestarem acerca do cálculo de pena acostado retro, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-37.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FIDELIS PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RIBEIRO (REQUERIDO)
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TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75169 Nr: 466-48.2018.811.0109

 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: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASULA & CASULA LTDA EPP, Carlos Alberto 

Casula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-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, 02 de 

abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67558 Nr: 58-28.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADELAR GOLIJEWSKI, RONALDO 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67690 Nr: 137-07.2016.811.0109

 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): GEYLSON FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44619 Nr: 380-29.2008.811.0109

 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): DARCI JOSÉ WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10.937-MT, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50166 Nr: 703-29.2011.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA CANASSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que 

for de direito.

Destarte, decorrido o prazo acima sem manifestação, presumir-se-á 

satisfeita à obrigação, razão pela qual, após a certificação e pagamentos 

das custas processuais, se for o caso, com as cautelas e baixas de 

praxe, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE.

 INTIME-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho
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Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74874 Nr: 242-13.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Casula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 13/2018

A DOUTORA SUELEN BARIZON, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Fórum 

da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora JÉSSICA SCHAUANI LOPES, matrícula 

25589, Distribuidora/Contadora/Partidora, lotada no Cartório Distribuidor, 

preenche os requisitos para a concessão de 03 (três) meses de 

licença-prêmio.

 RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER a servidora Jéssica Schauani Lopes, matrícula 25589, 

Distribuidora/Contadora/Partidora 03 (três) meses de licença-prêmio 

referente ao quinquênio 19.02.2013 a 18.02.2018, para ser usufruída 

oportunamente, por preencher os requisitos legais para a sua concessão.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Matupá-MT, 19 de março de 2018.

SUELEN BARIZON

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 1702-05.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53610

Processo nº 1702-05.2013.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Exequente: Mariza Alves dos Santos

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de informação da Coordenadoria de Execução Judicial do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca do cancelamento de 

requisição de pequeno valor - RPV, referente a valores depositados há 

mais de dois anos em instituição financeira oficial, sem que tenham sido 

levantados pela credora (§ 1º, art. 2º Lei 13.463/17).

Intime-se pessoalmente a(s) credora(s) para que se manifeste quanto ao 

interesse na expedição de novo ofício requisitório.

Matupá/MT, 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50684 Nr: 560-97.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DE JESUS TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50684

Processo nº 560-97.2012..811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Exequente: Alice de Jesus Teles

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de informação da Coordenadoria de Execução Judicial do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca do cancelamento de 

requisição de pequeno valor - RPV, referente a valores depositados há 

mais de dois anos em instituição financeira oficial, sem que tenham sido 

levantados pela credora (§ 1º, art. 2º Lei 13.463/17).

Intime-se pessoalmente a(s) credora(s) para que se manifeste quanto ao 

interesse na expedição de novo ofício requisitório.

Matupá/MT, 19 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52859 Nr: 995-37.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52859

Processo nº 995-37.2013.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Exequente: Mariza Alves dos Reis

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de informação da Coordenadoria de Execução Judicial do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca do cancelamento de 

requisição de pequeno valor - RPV, referente a valores depositados há 

mais de dois anos em instituição financeira oficial, sem que tenham sido 

levantados pela credora (§ 1º, art. 2º Lei 13.463/17).

Intime-se pessoalmente a(s) credora (s) para que se manifeste quanto ao 

interesse na expedição de novo ofício requisitório.

Matupá/MT, 14 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51190 Nr: 1083-12.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DE ABREU ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código nº 51190

Processo nº 1083-12.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Requerente: Leonice de Abreu Estevão

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 19 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30254 Nr: 709-35.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30254

Processo nº 709-35.2008.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Exequente: Maria Lúcia Silva Ferreira

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Considerando o trânsito em julgado dos embargos à execução (fls. 125), 

expeça-se a competente RPV.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá /MT, 19 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32505 Nr: 1523-13.2009.811.0111

 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 JOSÉ DE LIMA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32505

Processo nº 1523-13.2009.811.0111

Classe – Assunto: Procedimento Ordinário

 Requerente(s): Maria José de Lima Borges

Requerido(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

A oposição de manifestação manuscrita, interlinear e marginal, além de 

prejudicar a organização do feito, dá margem à consecução de fraudes, 

máxime pela possibilidade de oposição de pedidos extemporâneos, 

anacrônicos e, eventualmente, preclusos.

 O peticionamento de forma ordinária permite a adequada numeração das 

folhas e manutenção da ordem processual.

 Ante o exposto, não conheço da manifestação de fls. 120-v.

Intime-se.

Matupá, 19 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51322 Nr: 1217-39.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Processo nº 1217-39.2012.811.0111.

Código nº 51322

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Réu: Elias Ribeiro da Silva

Vistos em correição.

Inobstante a petição de renúncia do Defensor Dativo nomeado, Dr. 

Agassis Favoni de Queiroz (fls. 115), verifico que a data da petição foi 

posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória (fls. 114), 

sendo inócua a revogação e nomeação de um novo Defensor Dativo.

Dessa forma, EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor 

Dativo, qual seja Dr. Agassis Favoni de Queiroz, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhes são devidos (05 URH), para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.

No mais, EXPEÇA-SE a competente guia de Execução de Pena, 

arquivando-se, em seguida, os autos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 22 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51746 Nr: 1643-51.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TIAGO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Processo nº 1643-51.2012.811.0111.

Código nº 51746

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Sumário

Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Réu: André Tiago Moreira da Silva

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento do Ministério Público (fls. 106), na forma requerida.

Para tanto, expeça-se Carta Precatória para o endereço informado à fl. 

106, com a finalidade da inquirição da testemunha José Barros Ferreira.

No mais, oficie-se a Rede de Televisão OUROMINAS, solicitando cópia da 

mídia referente à reportagem dos fatos envolvendo o réu em 16 de agosto 

de 2012, na qual foi noticiada pelo referido canal de televisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51817 Nr: 1714-53.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY TORRES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/MT

 Código nº 51817

Processo nº 1714-53.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Réu: Sidiney Torres Gomes

Vistos em correição.

1) 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, 
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DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de maio de 

2018, às 13h15min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52915 Nr: 1046-48.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE PIASECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Processo nº 1046-48.2013.811.0111.

Código nº 52915

Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Acusada: Franciele Piasecki

Vistos em correição.

Considerando o teor da petição de fls. 151-v, em que a acusada Franciele 

Piasecki, manifestou o interesse em recorrer da sentença condenatória de 

fls. 140-143, fixo o valor de 05 (cinco) URH (unidade referencial de 

honorários) para o advogado que atuou em defesa da acusada durante a 

instrução processual, qual seja, Dr. Nilson Allan Rodrigues Portela, que 

deverá patrocinar a defesa da ré Franciele Piasecki.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36241 Nr: 1082-61.2011.811.0111

 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: LUZIA CLEIDE CALADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36241

Processo nº 1082-61.2011.811.0111

Classe – Assunto: Procedimento Ordinário

 Requerente(s): Luzia Cleide Calado

Requerido(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

A oposição de manifestação manuscrita, interlinear e marginal, além de 

prejudicar a organização do feito, dá margem à consecução de fraudes, 

máxime pela possibilidade de oposição de pedidos extemporâneos, 

anacrônicos e, eventualmente, preclusos.

 O peticionamento de forma ordinária permite a adequada numeração das 

folhas e manutenção da ordem processual.

 Ante o exposto, não conheço da manifestação de fls. 68-v.

Intime-se.

Matupá, 19 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54686 Nr: 895-48.2014.811.0111

 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: FRANCISCA MACEDO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54686

Processo nº 895-48.2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Requerente: Francisca Macedo do Espírito Santo

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 20 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36015 Nr: 854-86.2011.811.0111

 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 DAS GRAÇAS SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36015

Processo nº 854-86.2011.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria das Graças Silva Oliveira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Considerando o trânsito em julgado do acórdão, certificado à fl.116, 

OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS, para que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício concedido à parte autora, conforme o teor da 

decisão de fls.109-112, sob pena de responsabilização penal pelo crime 

de desobediência (art. 330 do CP).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 20 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71146 Nr: 3208-74.2017.811.0111

 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: RUDNEY ALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8742, FÁBIO JOÃO DA SILVA SOITO - OAB:RJ N° 114089, 

FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736, HENRIQUE ALBERTO 

FARIA MOTTA - OAB:RJ 113815, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:RJ 

N° 155834

 Certifico que a contestação de ref. 16, foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69855 Nr: 2653-57.2017.811.0111

 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: MEOM, ADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - 

OAB:12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref. 10, 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.: 69579 Nr: 2509-83.2017.811.0111

 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: OTACÍLIO MOURA DE ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (1) REDESIGNO a presente audiência para o dia 23 de maio de 

2018, às 12h30min. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59208 Nr: 1706-71.2015.811.0111

 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: BENEDITA ALVES FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (1) Dou por encerrada a instrução. Abra-se vista à parte pelo 

prazo de 15 dias. Após, venham-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63882 Nr: 2034-64.2016.811.0111

 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 SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1) Dou por encerrada a instrução. Permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68814 Nr: 2079-34.2017.811.0111

 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: JOSE FRANCISCO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1) Dou por encerrada a instrução, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 2317-87.2016.811.0111

 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: LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1) Dou por encerrada a instrução, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56667 Nr: 554-85.2015.811.0111

 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: VILMA REZENDE FUSSI DE ANCHIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1) Permaneçam os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69714 Nr: 2577-33.2017.811.0111

 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: ALICE CARDOSO PRUDENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1) Dou por encerrada a instrução. Permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68755 Nr: 2054-21.2017.811.0111

 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: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1) Dou por encerrada a instrução, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68740 Nr: 2044-74.2017.811.0111

 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: Adriana Diniz Pavlak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1) Dou por encerrada a instrução, permaneçam os autos 
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conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67991 Nr: 1601-26.2017.811.0111

 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: MADALENA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LOVISON - 

OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (1) Dou por encerrada a instrução, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68739 Nr: 2043-89.2017.811.0111

 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: MARIA HELENA DE MORAES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (1) Dou por encerrada a instrução, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65216 Nr: 46-71.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 65216

Processo nº 46-71.2017.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal de Competência do Júri

Autor(es): Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Réu(s): Carlos Eduardo Pereira da Silva

 Vistos em correição

Considerando o retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do acórdão, determino a intimação do Ministério Público e da 

Defesa, para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentem o rol de 

testemunhas e requeiram o que for de direito, o que faço com fulcro no 

artigo 422, do Código de Processo Penal.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 27 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 16/2018/DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM. JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOBRES EM 

SUBSTITUIÇÃO, COM FULCRO NO INCISO V, DO ARTIGO 52, DO COJE, NO 

ITEM 1.7.2 DA CNGC, E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO o Ato sob n° 273/2018-CM, datado de 22/03/2018, 

disponibilizado no DJE Ed. 10225, em 26/03/2017, publicado em 27/03/2018 

que removeu a servidora MARIA FERNANDA DE PAULA para esta 

Comarca de Nobres - MT;

RESOLVE

LOTAR a servidora MARIA FERNANDA DE PAULA, matrícula 25245, 

Técnica Judiciária, portadora da Cédula de Identidade RG 11707330 

SSP/MT e do CPF 714038091-00, Titulo de Eleitor n° 019451611805, zona 

039 seção 0248, cidade de Cuiabá, na Secretaria da Vara Única da 

Comarca de Nobres - MT.

 Publique-se, registre-se, cientifiquem-se e cumpra-se.

Nobres/MT, 02 de abril de 2018.

JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

 Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 66622 Nr: 2610-72.2017.811.0030

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Santos Pedrozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico em cumprimento ao determinado na decisão de Ref: 12, que fica a 

audiência de Conciliação designada para o dia 30 de maio de 2018, às 10 

horas e 30 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 69100 Nr: 449-55.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazaré de Fátima Semeler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 4, em contato com a 

Assistente Social credenciada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, foi designada a data de 24 de maio de 2018, às 9 horas, para a 

realização do Estudo Socioeconomico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 65263 Nr: 1965-47.2017.811.0030

 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: Eunízia Inácia Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Virgulino Inocencio Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patrícia de Salles - 

OAB:10265/O, Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc. .IV-DO ALVARÁ JUDICIALO Código Civil estabelece 

no art. 1.788 que morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança 

aos herdeiros legítimos. No caso dos autos, o falecido Virgulino Inocêncio 

de Sales era casado com a requerente e possuía 08 (oito) filhos, 

conforme certidão de óbito de fl. 09 -PDF, os quais são representados 

pela mesma patrona. Nesta senda, verifico que restou caracterizado a 

legitimidade sucessória, bem como não há litigio entre os herdeiros quanto 

a alienação dos gados. Assim, com fundamento no art. 1.788 e 1.829, I, do 

Código Civil, DEFIRO o alvará pretendido, autorizando a alienação de 60 

(sessenta) cabeça de gados. Expeça-se alvará judicial autorizando a 

venda de 60 (sessenta) cabeça de gados. ..

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria
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P O R T A R I A nº 07/2018.A Doutora Marina Carlos França, MMª Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Nortelândia, em Substituição Legal, 

no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO as disposições 

contidas no Capítulo 3, Seção 7, item 1.1 e seguintes da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. CONSIDERANDO que 

compete ao Juiz Diretor do Foro as providências necessárias objetivando 

a instalação da Central de Mandados, bem como adotar medidas tendentes 

a evitar vinculação de servidores aos processos em trâmite; 

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pela Corregedora Geral da 

Justiça na Consulta nº 0078475-31.2016.811.0000 R E S O L V E: Art. 1º - 

CRIAR a Central de Mandados, que funcionará anexa a Central de 

Administração, sob a responsabilidade da Sra. Ana Luzia Rodrigues 

Barros das Silva, matrícula 3569, Gestora Administrativo III deste Juízo, 

observando-se as normas atinentes a Central , consoante Capítulo 3, 

Seção 7, da Consolidação das Normas Gerais de Consolidação das Norma 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. Art.2º- Cientifique-se a Gestora 

Administrativa III.. R. Cumpra-se, Remeta-se cópia a Corregedoria Geral da 

Justiça e, afixe-se no átrio do Fórum.Nortelândia, 02 de abril de 

2018.Marina Carlos França JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FOROEM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30384 Nr: 297-14.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Homero da Silva Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para manifestar nos autos e/ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8355 Nr: 445-64.2008.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olice Bertoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Capeleto (espólio), João Orácio Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilgo Capeleto - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestar acerca do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, devendo indicar providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 179 Nr: 36-45.1995.811.0031

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzeth Marques de Oliveira, Cícero Barbosa 

da Silva, Mauro Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de A Ribeiro - 

OAB:5308 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Paulo Oliveira 

Medeiros - OAB:2.949/MT

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s) , via Diário Eletrônico, 

para manifestar o que entender de direito, apresentando planilha 

atualizada de débito nos moldes do acordão, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30363 Nr: 276-38.2012.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Andrade dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 INTIMO o Patrono da parte autora, DR. ARNALDO SILVA ARAÚJO - 

OAB/MT 13.840, para dizer quanto a quitação da dívida no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de presumir-se a quitação, com consequente 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36101 Nr: 942-34.2015.811.0031

 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: VAGNIR BARBOSA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Assim, considerando que a sentença de fls. 31/33 confirmou a tutela 

antecipada concedida nos autos, bem como julgou procedente o pedido 

inicial, deixo de receber a apelação em seu efeito suspensivo, nos termos 

do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

Intime-se a parte embargante a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os 

autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens de estilo.

 Sem prejuízo, translade-se cópia da sentença (fls. 31/33) para os autos 

em apenso (cód. 30432).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia-MT, 27 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10515 Nr: 203-03.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Domingos Dada-me, Pedro Domingos 

Dada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido à fl. 111, em corolário determino a busca de endereço dos 

executados Pedro Domingos Dada – Me (CNPJ nº 09.293.900/0001-68) e 

Pedro Domingos Dada (CPF nº 717.032.509-82), pelo sistema INFOJUD e 

BACENJUD.

Restando frutífera a localização da parte executada, expeça-se mandado 

de intimação.

Caso negativo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, dando efetivo prosseguimento do 

feito.

Cumpra-se.

Nortelândia-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32316 Nr: 432-55.2014.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudson da Silva Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898, JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159, Nilton 

Gomes da Silva - OAB:0851

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NORTELÂNDIA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS

 A Doutora Marina Carlos França Juiz(a) de Direito e Presidente do Tribunal 

do Júri da Comarca de Nortelândia - MT , na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados na sessão EXTRAORDINÁRIA do Tribunal do Júri desta 

Comarca, com início previsto para os dias 05 e 12/ 04/2018 às 08:00 

horas, ficando pelo presente edital convocados a comparecerem, no 

Plenário da Comarca de Arenápolis/MT, uma vez que esta Comarca não 

possui Plenário adequado para realização das Sessões do Tribunal do 

Júri.

OBSERVAÇÃO: Será providenciado transporte para o deslocamento dos 

jurados até a comarca de Arenápolis/MT, com saída do fórum de 

Nortelândia/MT às 07:30 horas. Aqueles que assim desejarem favor 

comparecer ao local até o horário marcado.

JURADOS SORTEADOS

1. Antônio Xavier Meira

2. Maykon Henrique Moreira

3. Benedito Hudson MonteiroMayer

4Valdina Ascari

5 Maria deLourdesCavalcante Casado

6Graziele Gubert da Silva

7. Ed Carlos de Souza

 8. Ednilson de Souza Matos

9. Wanderley Ferreira Pedrosa

10. Alenir Arruda da Silva

11. Nardele Santana SilvaSalvalaggio

12. Gabriel França Moreira

13. Vilma Uchoa

14. Geni Kestring Silva

15. Helena Figueiredo de Souza

16. Florindo de Oliveira Almeida

17. Dirlei Dias da Silva

18. Genialda de Souza Ribeiro

19. Adão Lino de Souza

20. Julio Cezar Gomes

21. Gilson Portela de Oliveira

22. Domival Rodrigues da Silva

23. Gervasio Olimpio de Oliveira

24. Vicente Antônio da Silva

25. Renan Nunes de Oliveira

 Eu, Bethânia Maximiana de Souza,(Técnico Judicial) que o digitei e Ivete 

Souza Figueredo Campos,(Gestora Judicial) o Subscrevi..

Nortelândia - MT, 22 de março de 2018.

Marina Carlos França

JUIZA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Av. Valentin Peron, Nº 

220 Bairro: Centro Cidade: Nortelândia-MT Cep:78430000 Fone: 

(065)3346-1166

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56551 Nr: 1107-30.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI, LENI 

MARLENE PEREIRA SGUISSARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO extinto o feito com análise de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.Custas, 

despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, 

não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente partilhadas, 

nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se beneficiárias da justiça 

gratuita, caso em que os valores decorrentes ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56383 Nr: 1018-07.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELEDELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO extinto o feito com análise de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.Custas, 

despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, 

não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente partilhadas, 

nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se beneficiárias da justiça 

gratuita, caso em que os valores decorrentes ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36297 Nr: 6-65.2011.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos em mutirão.

Defiro o pleito ministerial à fl. 197.

HOMOLOGO a desistência das testemunhas de acusação, Andréia 

Aparecida Francisco e Rosa Maria Deodato. Porém, por se tratar de 

testemunha comum da defesa, Rosa Maria Deodato, intime-se a defesa, 

por meio de advogado constituído, para que se manifeste a respeito desta 

e das demais testemunhas arroladas à fl. 123, no prazo de 05 (cinco) 

dias, ressaltando-se que, na insistência das oitivas, deverá trazer os 

atuais endereços, tudo sob pena de desistência tácita.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Nova Canaã do Norte, 29 de março de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 32621 Nr: 479-27.2006.811.0090

 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: NILDA MAIA DO ESPÍRITO SANTO

 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:

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e, por consequência, determino o 

prosseguimento do cumprimento de sentença ou da execução.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISADVIRTA-SE o(a) nobre causídico(a) MARIA ERCÍLIA 

COTRIM GARCIA STROPA, OAB/MT nº 8048-B, de que a execução de 

valores calculada em manifesto desrespeito às decisões jurisdicionais, 

caso verificada em QUAISQUER OUTROS PROCESSOS, será punida como 

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, cabendo ao magistrado 

fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor causa, ou, se irrisório ou 

inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, sem prejuízo 

de sanções criminais, civis e processuais, tudo na determinação do art. 

77, inciso IV, §§ 1º, 2º e 5º, do NCPC.Dado o provimento integral, 

CONDENO a parte impugnada/embargada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, na dicção do art. 82, “caput”, do NCPC, bem como 

em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no 

inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, ...) .INDEFIRO o pedido de 

compensação dos honorários advocatícios fixados na fase de 

conhecimento com os honorários de sucumbência acima delineados, não 

só pela gratuidade da justiça eventualmente concedida, mas também por 

vedação legal do § 14, do art. 85, do NCPC.Certifique-se quanto ao trânsito 

em julgado. Após, SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.... Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Decisão prolatada às 

21h14 do dia 16/03/2018, dada a urgência que o caso requer por 

prioridade legal especial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32029 Nr: 587-90.2005.811.0090

 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: CAM, VCML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25618 Nr: 52-35.2003.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32719 Nr: 573-72.2006.811.0090

 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: JPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT 7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORAH ALBERITA DA 

SILVA FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31705 Nr: 266-55.2005.811.0090

 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: CBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.
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 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 18689 Nr: 286-80.2004.811.0090

 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: SCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuma Terezinha Cielo Mânica 

- OAB:OAB/MT 3508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Roberto Maciel - 

OAB:5983

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75842 Nr: 227-98.2018.811.0091

 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: DG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 06/08/2018, às 14h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60307 Nr: 140-55.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Thibes Guedes, Abilio Antonio Germano 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 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 17 de setembro de 2018 às 

17h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66258 Nr: 1954-34.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilmo José Kist

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 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 17 de setembro de 2018 às 

16h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70173 Nr: 610-47.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ramos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 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 17 de setembro de 2018 às 

14h20.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1038-29.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Maidana Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 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 17 de setembro de 2018 às 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66323 Nr: 23-59.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Linjardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho - OAB:6.023-A

 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 03 de outubro de 2018 às 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61303 Nr: 78-88.2017.811.0107

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à Seção 7, do Capitulo 02 e/ou Seção 35 do Capitulo 07 e 

Provimento 56/2007-CGJ e/ou 52/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de:

(XXXX) intimar a requerente do cumprimento do despacho ref.11, que 

determinou a restituição do valor, sendo que a restituição foi realizada 

nesta data na conta informada na petição inicial.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61623 Nr: 191-42.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA VARGAS DA SILVA, ELIZETE 

LOURENSE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60467 Nr: 1554-98.2016.811.0107

 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: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A DISTRIBUIDORA E LANCHONETE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 13.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 52365 Nr: 319-67.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLANGE RODRIGUES 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): DARLANGE RODRIGUES DA SILVA, 

Filiação: Maria Celi Rodrigues da Silva e Marino Caitano da Silva, data de 

nascimento: 09/12/1969, brasileiro(a), natural de Buique-PE, solteiro(a), 

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: É dos autos do incluso caderno informativo que no dia 

25 de março de 2014, por volta das 21h50min, em um quarto localizado 

nos fundos do estabelecimento comercial denominado “Restaurante 

Paraíso”, situado na Rua Perimetral, s/n, centro deste Município e comarca 

de Nova Ubiratã/MT, DARLANGE RODRIGUES DA SILVA foi flagrado pela 

força policial quando exercia posse de arma de fogo, de uso permitido, em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua 

residência. De acordo com a narrativa contida nos autos, na época dos 

fatos, o denunciado residia em um quarto alugado, situado nos fundos do 

estabelecimento comercial denominado “Restaurante Paraíso”, onde 

mantinha escondida a arma de fogo apreendida à fl. 26/VUNU e periciada 

às fls. 51-52/VUNU. Segundo consta, na data do fato a Polícia Militar foi 

acionada pelo locador, que informou que o denunciado mantinha arma de 

fogo em seu quarto, razão pela qual os agentes policiais se deslocaram 

até o local, onde fizeram buscas e constataram a existência de arma de 

fogo no quarto em que o denunciado residia, razão por que deram-lhe voz 

de prisão e o encaminharam à autoridade policial para as providências 

pertinentes ao caso. O exame realizado na arma demonstrou que ela é de 

uso permitido, conforme laudo de fls. 51 – 52/VUNU. Ex positis, DENUCIO a 

este r. Juízo DARLANGE RODRIGUES DA SILVA como incurso nas penas 

do art. 12, da Lei n.° 10.826/2003.

Despacho: PROCESSO N. 319-67.2014.811.0107 (52365)I – A versão da 

denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de provas 

constantes no inquérito policial, mormente no auto de prisão em flagrante 

(fl. 09), posterior confissão da autoria (fls. 16-17), boletim de ocorrência 

(fl. 19), auto de apreensão (fl. 23), bem como no laudo das fls. 25-26 e 

50-51.II – Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, e não 

ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida contra DARLANGE RODRIGUES DA SILVA, tendo-o 

provisoriamente como incurso nas sanções do art. 12, da Lei n. 

10.826/03.III – Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial, e alimente-se o banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).IV – Cite-se o réu para, 

no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, oportunidade em que 

poderá 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.V - Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor, 

retornem os autos conclusos para nomeação de profissional, por meio da 

assistência judiciária gratuita, ou às expensas do próprio acusado, se 

presente a hipótese do art. 263, parágrafo único, do CPP.VI – A 

providência prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo se o 

réu, por ocasião da citação, em consonância com a previsão do item 

7.5.1.4 da CNGC, declarar que não pretende ou não possui condições de 

constituir advogado.VII – No tocante às requisições de antecedentes 

criminais do acusado (promoção do Ministério Público fls. 53-54), indefiro 

as diligências, em nome da necessidade de otimização do trabalho judicial, 

uma vez que as certidões poderiam ter sido diretamente requisitadas pelo 

Ministério Público, no uso dos poderes que lhe são conferidos pelo art. 26, 

I, “b” e IV, da Lei nº 8.625/93, bem como pelo art. 129, VIII, da Constituição 

Federal.Nesse sentido, vale ressaltar o teor do item 7.5.1, III, da CNGC 

(grifou-se):7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz 

determinará:(...)III – a solicitação de informações sobre os antecedentes 

do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua residência, à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções 

Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente comprovado 

pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando 

do oferecimento da denúncia ou queixa-crime.”(...)VIII - A arma e munições 

apreendidas deverão ser encaminhadas ao Comando do Exército, como 

determinado no art. 25 da Lei n. 10.826/03.IX - Intime-se o Ministério 

Público.Nova Ubiratã/MT, 08 de julho de 2014.JACOB SAUER,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, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.
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Nova Ubiratã, 14 de novembro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53730 Nr: 999-52.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DO CASTRO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MIGUEL DO CASTRO VALE, Filiação: 

Maria de Lourdes Vale e Jacson do Castro Vale, data de nascimento: 

26/07/1949, brasileiro(a), natural de Arapiraca-AL, convivente, agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório, que no 

dia 09 do mês de outubro do ano de 2014, por volta das 18h05min, na 

residência localizada na Rua São Paulo, n°. 1780, nesta urbe, o 

denunciado MIGUEL DO CASTRO VALE, mediante concurso de duas ou 

mais pessoas, com destruição de obstáculo, subtraiu, para si e para 

outrem, coisa alheia móvel, consistente nos objetos descritos no boletim 

de Ocorrências de fl. 19-IP, Termo de Reconhecimento de objeto de fl. 

26-IP, Auto de Entrega de fls. 27/28-IP e Auto de Avaliação de fl. 29-IP. 

Segundo se apurou, o denunciado MIGUEL DO CASTRO VALE se 

encontrava na cidade de Sorriso-MT, juntamente com duas pessoas 

conhecidas por “Negão” e “Mirtis”, oportunidade em que todos planejaram 

furtar a residência da vitima Adevaldo Pereira da Mota, haja vista que a 

mesma exerce a função de padre e no dia do furto estaria ministrando um 

culto religioso. Na sequencia, o denunciado MIGUEL DO CASTRO VALE, 

juntamente com as pessoas conhecidas por “Negão” e “Mirtis”, se dirigiram 

até esta cidade de Nova Ubiratã-MT, onde se descolocaram à residência 

da vítima, localizada no endereço supracitado, local em que se utilizando 

de uma barra de ferro, arrombaram a porta, e adentraram a residência da 

vítima (cf. Auto de Constatação de Arrombamento de Fls. 36/41-IP). Tendo 

isso, o denunciado MIGUEL DO CASTRO VALE juntamente com as 

pessoas conhecidas por “Negão” e “Mirtis”, subtraiu os objetos descritos 

no Boletim de Ocorrência de fl. 19-IP, Termo de Reconhecimento de Objeto 

de fl. 26-IP, Auto de Entrega de fls. 27/28-IP e Auto de Avaliação de fl. 

29-IP, utilizando-se de arrombamento para adentrar no interior das demais 

portas da residência. Após, empreenderam fuga do local em um veículo 

tipo Pálio, de cor branca, placa QBL 0236, conforme Auto de Apreensão 

de fl. 22-IP. Na sequencia, a PRF foi comunicada via CIOP de que o veículo 

acima descrito estaria sendo conduzido pelos suspeitos. Diante disso, os 

policiais rodoviários federais avistaram o referido veículo, motivo pelo qual 

efetuaram a ordem de parada, todavia não foi obedecida, tendo o 

denunciado MIGUEL DO CASTRO VALE juntamente com os comparsas 

conhecidos por “Negão” e “Mirtis”, foragidos do local, abandonaram o 

veículo logo em seguida. Posteriormente, após receber uma denúncia 

anônima, dando conta de que o denunciado MIGUEL DO CASTRO VALE se 

encontrava no interior do ônibus da empresa denominada “Tut 

Transportes”, no município de Diamantino-MT, com destino à Cuiabá-MT, o 

mesmo foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, tendo confessado a 

empreitada criminosa, conforme Boletim de Ocorrência de fl.16-IP. Ante o 

exposto, denuncio MIGUEL DO CASTRO VALE como incurso no artigo 155, 

§4°, inciso I e IV, c/c artigo 29, todos do Código Pena.

 Despacho: VISTOS.Em consonância com a promoção Ministerial, 

expeça-se edital para citação do réu MIGUEL DO CASTRO VALE, com 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com as 

observâncias do art. 365, do mesmo código.Uma vez citado por edital, se 

não comparecer o acusado, nem constituir advogado, ficarão suspensos 

o processo e o curso do prazo prescricional.A suspensão do prazo 

prescricional perdurará pelo mesmo prazo da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, após o qual tornará a correr (Súmula nº 415 do STJ).Na 

hipótese acima, este feito deverá ser excluído do Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, mantendo-se, todavia, o registro na 

distribuição.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.

Nova Ubiratã, 10 de novembro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53084 Nr: 736-20.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOUGLAS ENORE BRASIL, Cpf: 

01551344181, Rg: 16560930, Filiação: Valter Brasil e Joselina dos Santos 

Enore, data de nascimento: 06/11/1987, brasileiro(a), natural de São 

Paulo-SP, casado(a), operador de máquinas, Telefone 66-9662-1975. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório, que no 

dia 27 de julho de 2014, por volta das 20h40min, na residência localizada 

na rua das palmeiras, n°.161, Bairro: centro, nesta urbe, o denunciado 

DOUGLAS ENORE BRASIL, utilizando-se de força física, ofendeu a 

integridade corporal de sua companheira Elizangela Raquel Barboza. 

Consta, ainda, que, nas mesmas condições alhures descritas, o 

denunciado DOUGAS ENORE BRASIL, utilizando-se de força física, 

ofendeu a integridade corporal de seu enteado Herik Matheus Barboza 

Teixeira, nascido no dia 02 de maio de 2004, com 10 (dez) anos de idade 

na época dos fatos. Segundo restou apurado, o denunciado DOUGLAS 

ENORE BRASIL convivia com a vítima Elizangela Raquel Barboza há 

aproximadamente quatro anos, sendo que no dia do crime a ofendida se 

encontrava gestante. Consta dos autos, nas condições alhures descritas, 

que o casal se encontrava na residência, ocasião em que começaram uma 

discussão motivada por ciúmes. Neste momento, o denunciado DOUGLAS 

ENORE BRASIL enforcou a vítima, causando-lhe escoriações na região do 

pescoço, conforme mapa topográfico para localização de lesões de fl. 

30-IP. Consta, ainda, que, ao ver que o denunciado DOUGLAS ENORE 

BRASIL agredia sua genitora, o menor Herik Matheus Barboza Teixeira 

tentou intervir nas agressões, momento em que o denunciado enforcou a 

criança, aplicando-lhe um golpe conhecido por “gravata”, conforme termos 

de Declarações de fls. 14/15 e 17/18 do IP. Ante o exposto, denuncio 

DOUGLAS ENORE BRASIL SILVA, como incurso no artigo 129, §9°, do 

Código Penal, com as implicações da Lei n°.11.340/06, e, ainda, no artigo 

129,§9°, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal.

Despacho: PROCESSO N. 736-20.2014.811.0107 (53084)I – A versão da 

denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de provas 

constantes no inquérito policial, mormente no auto de prisão em flagrante 

(fl. 07), depoimento dos Policiais Militares e vítimas (fls. 09-12, 14-15 e 

17-18), boletim de ocorrência (fl. 24), bem como no exame de corpo de 

delito (fl. 29).II – Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, e não 

ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida contra Douglas Enore Brasil, tendo-o provisoriamente 

como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº 11.340/06, e art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “h”, ambos 

do Código Penal.III – Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial, e alimente-se o banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).IV – Cite-se o réu para, 
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no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, oportunidade em que 

poderá 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.V - Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor, 

retornem os autos conclusos para nomeação de profissional, por meio da 

assistência judiciária gratuita, ou às expensas do próprio acusado, se 

presente a hipótese do art. 263, parágrafo único, do CPP.VI – A 

providência prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo se o 

réu, por ocasião da citação, em consonância com a previsão do item 

7.5.1.4 da CNGC, declarar que não pretende ou não possui condições de 

constituir advogado.VII – No tocante às requisições de antecedentes 

criminais (promoção do Ministério Público, fls. 04-05, item “1”, “a”), defiro o 

requerido nos termos do item 7.5.1 da CNGC.VIII - Defiro a constante no 

item “1”, “b”, da promoção Ministerial, devendo ser certificado nos autos 

eventuais ações penais em trâmite nesta Comarca.IX - Em relação às 

diligências requeridas pelo Ministério Público alíneas “c” e “d” do item “1”, 

entendo que é caso de indeferimento.As providências, ressalte-se, melhor 

se coaduna com o princípio acusatório e o ônus probatório da acusação, 

bem como com o significativo aparelhamento do Ministério Público após a 

Constituição Federal de 1988.Além disso, os esforços para o cumprimento 

da tão propalada “meta 2” do CNJ têm revelado que uma das principais 

causas de morosidade do processo criminal reside na dificuldade de 

localização dos réus e testemunhas, em função da 

precariedade/desatualização de endereços disponibilizados pelas partes. 

Em função disso, grande parte da força de trabalho do Poder Judiciário 

acaba sendo destinada à busca pelo paradeiro de pessoas junto às mais 

diversas instituições. Tal prática, além de representar o abandono da 

imparcialidade judicial, acaba por impor ao Poder Judiciário função que não 

lhe compete, e assim prejudica gravemente a entrega da prestação 

jurisdicional. Ao fim e ao cabo, a pecha de morosa e ineficiente recai 

unicamente sobre a atividade jurisdicional, e não sobre os reais 

incumbidos da correta qualificação dos réus e testemunhas.Essa 

distorção, aliás, já foi constatada pelo Conselho Nacional de Justiça, e a 

leitura do Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de 

Execução Penal, datado de 2009, revela que a melhoria da prestação 

jurisdicional passa, necessariamente, pela otimização das rotinas 

processuais e pela concentração do Poder Judiciário no cumprimento de 

suas funções precípuas.Destarte, em nome da preservação do princípio 

acusatório e da tão necessária otimização do trabalho judicial, assim como 

por considerar que o Ministério Público é atualmente instituição 

suficientemente estruturada para cumprir com sua nobre missão 

constitucional, a atuação do Poder Judiciário pela busca de informações a 

respeito do paradeiro de réus e testemunhas há de ser providência 

absolutamente excepcional, somente admissível quando demonstrada a 

insuficiência do aparato instrumental posto à disposição do titular da ação 

penal.X - Com relação à requisição à Autoridade Policial (promoção 

Ministério Público fls. 04-05, item “2”, igualmente indefiro a diligência, 

porquanto, com a nobre vênia do I. Promotor de Justiça, não é condizente 

com o sistema acusatório consagrado na Constituição Federal a atuação 

judicial no sentido da instauração de investigações e/ou produção de 

provas extrajudiciais. Novamente, as previsões do art. 26, I, “b” e IV, da 

Lei nº 8.625/93, e do art. 129, VIII, da Constituição Federal, autorizam o 

Ministério Público a requisitar diretamente à Autoridade Policial as 

providências pretendidas. Nesse sentido, registro julgado do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:CORREIÇÃO PARCIAL. 

REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. FUNÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. A Constituição 

Federal de 1988, no seu artigo 129, VIII, a legislação institucional do 

Ministério Público e o disposto no artigo 47 do Código de Processo Penal, 

autorizam o Ministério Público a requisitar diligências diretamente às 

autoridades policiais, excetuados apenas os casos em que a medida gere 

ou possa gerar eventual restrição de direitos fundamentais, ocasião em 

que a potestade jurisdicional é imprescindível. No âmbito de um direito 

processual penal democrático, de matriz e perspectiva acusatória, do juiz 

exige-se uma postura imparcial, sendo-lhe vedado atuar conjuntamente 

com o Ministério Público ou com o réu na identificação de fontes de prova. 

Atuação probatória que compete exclusivamente às partes. Na hipótese 

concreta, a requisição de antecedentes, identificação de pessoas, 

localização de demais autores do delito e remessa de documentos podem 

perfeitamente ser requisitada diretamente à autoridade policial por não 

representar nenhum risco de restrição de liberdades individuais, não 

havendo, pois, necessidade de autorização e/ou determinação judicial 

para que a autoridade policial diligencie nesse sentido. Diligência que deve 

ser requerida pelo Ministério Público diretamente à autoridade policial. 

CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. (Correição Parcial Nº 70040704397, 

Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José 

Giacomolli, Julgado em 24/02/2011).XI – Ciência ao Ministério Público.Nova 

Ubiratã/MT, 12 de novembro de 2014.JACOB SAUER,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, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.

Nova Ubiratã, 30 de outubro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 52243 Nr: 244-28.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENIVALDO AMARO MELLO, Rg: 

1833266-8, Filiação: Maria das Graças de Mello, data de nascimento: 

17/10/1986, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), vaqueiro. 

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: É dos autos do incluso caderno informativo que no dia 

19 de janeiro de 2014, em horário não precisado nos autos, “na chácara 

do Gino”, localizada na Zona Rural da cidade e comarca de Nova 

Ubiratã-MT, GENIVALDO AMARO MELLO, ofendeu a integridade corporal 

da vítima Marines Machado, com a qual tinha um relacionamento amoroso a 

aproximadamente 01 (um) mês. Depreende-se do caderno investigativo 

que no dia 19/01/2014, a vítima Marines Machado, foi se encontrar com o 

denunciado e após breve discussão por ciúmes, foi agredida pelo ora 

indiciado GENIVALDO AMATO MELLO, que lhe agrediu com socos no 

rosto e no corpo causando-lhe lesões corporais no rosto, conforme 

descrito por Vanderlei Marchesini em seu depoimento de (fls. 10/11). 

Segundo se apurou, a vítima e o agente criminoso mantinham um 

relacionamento amoroso a aproximadamente 01 (um) mês. Ex positis, 

denuncio a este r. Juízo GENIVALDO AMARO MELLO, como incurso nas 

penas do art. 129, §9°, do Código Penal Brasileiro, com observância da Lei 

n° 11.340/2006.

Despacho: PROCESSO N. 244-28.2014.811.0107 (52243)I – A versão da 

denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de provas 

constantes no inquérito policial, mormente na portaria da Autoridade 

Policial (fls. 04-05), boletins de ocorrência (fls. 06-08), bem com no 

depoimento da vítima (fls. 11-12).II – Nesse contexto, não sendo possível 

se concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência das 

acusações, e não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra GENIVALDO AMARO MELLO, 

tendo-o provisoriamente como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do 

Código Penal.III – Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial, e alimente-se o banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).IV – Cite-se o réu para, 

no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, oportunidade em que 

poderá 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.V - Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor, 

retornem os autos conclusos para nomeação de profissional, por meio da 

assistência judiciária gratuita, ou às expensas do próprio acusado, se 

presente a hipótese do art. 263, parágrafo único, do CPP.VI – A 
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providência prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo se o 

réu, por ocasião da citação, em consonância com a previsão do item 

7.5.1.4 da CNGC, declarar que não pretende ou não possui condições de 

constituir advogado.VII – No tocante à requisição de antecedentes 

criminais do acusado (promoção do Ministério Público, fl. 53, item “1”, 

alínea “a”), defiro o requerido nos termos do item 7.5.1 da CNGC.VIII – 

Quanto à localização por este Juízo, de endereços do denunciado e 

testemunhas, caso não localizados (item “1”, “b”, fl. 39), indefiro tal 

pretensão, uma vez que os eventuais endereços podem ser diretamente 

requisitados pelo Ministério Público, no uso dos poderes que lhe são 

conferidos pelo art. 26, I, “b” e IV, da Lei nº 8.625/93, bem como pelo art. 

129, VIII, da Constituição Federal.A providência, ressalte-se, melhor se 

coaduna com o princípio acusatório e o ônus probatório da acusação, bem 

como com o significativo aparelhamento do Ministério Público após a 

Constituição Federal de 1988.Além disso, os esforços para o cumprimento 

da tão propalada “meta 2” do CNJ têm revelado que uma das principais 

causas de morosidade do processo criminal reside na dificuldade de 

localização dos réus e testemunhas, em função da 

precariedade/desatualização de endereços disponibilizados pelas partes. 

Em função disso, grande parte da força de trabalho do Poder Judiciário 

acaba sendo destinada à busca pelo paradeiro de pessoas junto às mais 

diversas instituições. Tal prática, além de representar o abandono da 

imparcialidade judicial, acaba por impor ao Poder Judiciário função que não 

lhe compete, e assim prejudica gravemente a entrega da prestação 

jurisdicional. Ao fim e ao cabo, a pecha de morosa e ineficiente recai 

unicamente sobre a atividade jurisdicional, e não sobre os reais 

incumbidos da correta qualificação dos réus e testemunhas.Essa 

distorção, aliás, já foi constatada pelo Conselho Nacional de Justiça, e a 

leitura do Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de 

Execução Penal, datado de 2009, revela que a melhoria da prestação 

jurisdicional passa, necessariamente, pela otimização das rotinas 

processuais e pela concentração do Poder Judiciário no cumprimento de 

suas funções precípuas.Destarte, em nome da preservação do princípio 

acusatório e da tão necessária otimização do trabalho judicial, assim como 

por considerar que o Ministério Público é atualmente instituição 

suficientemente estruturada para cumprir com sua nobre missão 

constitucional, a atuação do Poder Judiciário pela busca de informações a 

respeito do paradeiro de réus e testemunhas há de ser providência 

absolutamente excepcional, somente admissível quando demonstrada a 

insuficiência do aparato instrumental posto à disposição do titular da ação 

penal.No sentido exposto, trago à colação dois julgados de vanguarda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:CORREIÇÃO 

PARCIAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. FUNÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. A 

Constituição Federal de 1988, no seu artigo 129, VIII, a legislação 

institucional do Ministério Público e o disposto no artigo 47 do Código de 

Processo Penal, autorizam o Ministério Público a requisitar diligências 

diretamente às autoridades policiais, excetuados apenas os casos em que 

a medida gere ou possa gerar eventual restrição de direitos fundamentais, 

ocasião em que a potestade jurisdicional é imprescindível. No âmbito de um 

direito processual penal democrático, de matriz e perspectiva acusatória, 

do juiz exige-se uma postura imparcial, sendo-lhe vedado atuar 

conjuntamente com o Ministério Público ou com o réu na identificação de 

fontes de prova. Atuação probatória que compete exclusivamente às 

partes. Na hipótese concreta, a requisição de antecedentes, identificação 

de pessoas, localização de demais autores do delito e remessa de 

documentos podem perfeitamente ser requisitada diretamente à autoridade 

policial por não representar nenhum risco de restrição de liberdades 

individuais, não havendo, pois, Página 76 necessidade de autorização 

e/ou determinação judicial para que a autoridade policial diligencie nesse 

sentido. Diligência que deve ser requerida pelo Ministério Público 

diretamente à autoridade policial. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. 

(Correição Parcial Nº 70040704397, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 

24/02/2011)CORREIÇÃO PARCIAL. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E 

FÓRMULAS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL. As 

diligências requeridas no sentido de localizar a vítima podem ser 

requisitadas diretamente pelo Ministério Público, no interesse da acusação, 

com base wno disposto no art. 13, II, in fine, e art. 47 do CPP, art. 26, I, "b" 

e IV, da Lei nº 8.625/93 e art. 129, VIII, da Constituição Federal. A 

intervenção do juízo só acontecerá excepcionalmente, se demonstrada a 

impossibilidade da realização da diligência ou o não-atendimento por parte 

dos destinatários, depois de esgotados todos os meios para a realização 

do ato. Inexistência de erro ou abuso capaz de acarretar inversão 

tumultuária de atos e fórmulas legais, cuja prática possa ser atribuída à 

Magistrada prolatora da decisão hostilizada. Indeferimento da correição 

parcial. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME. 

(Correição Parcial Nº 70044150035, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 

11/08/2011)IX - Ciência ao Ministério Público.Nova Ubiratã/MT, 12 de 

novembro de 2014.JACOB SAUER,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, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.

Nova Ubiratã, 30 de outubro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 51652 Nr: 961-74.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARVIN KEITH YODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARVIN KEITH YODER, Cpf: 

89845331149, Rg: 3623945, Filiação: Rachel Miller Yoder e Paul Ray 

Yoder, brasileiro(a), natural de Rio Verde-GO, casado(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 do incluso caderno informativo que no ano de 

2013, no imóvel rural denominado Fazenda Esperança II, localizada na 

área rural deste município e comarca de Nova Ubiratã-MT, denunciado 

MARVIM KEITH YODER, destruiu 82,71 hectares de vegetação nativa, sem 

a devida autorização da autoridade ambiental competente. De acordo com 

as informações contidas nos autos, no dia 03 de setembro de 2013 uma 

equipe de agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, em atividade fiscalizatória no imóvel rural 

denominado Fazenda Esperança II, de propriedade do denunciado, 

constataram que ele, destruiu 82,71 hectares de vegetação nativa objeto 

de especial preservação, sem a devida autorização da autoridade 

ambiental competente. Pelo exposto, DENUNCIO a este r. Juízo, MARVIN 

KEITH YODER, como incurso nas penas do artigo 50, da Lei n° 9.605/1998.

Despacho: PROCESSO N. 961-74.2013.811.0107 (51652)I – Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de julho de 2015, às 

16h30min.II – Cite-se o acusado no endereço indicado na fl. 52, 

notificando-o de que a audiência será realizada na presença do Ministério 

Público, bem como da necessidade de comparecimento acompanhado de 

advogado, sendo lhe assegurado o acompanhamento do ato por 

advogado constituído, se for pobre. Cientifique-se, ainda, de que caberá a 

ela trazer suas testemunhas ou requerer a intimação, no prazo de até 05 

(cinco) dias antes da audiência acima aprazada.III – Intime-se o Ministério 

Público e, expeçam-se cartas precatórias para inquirição das testemunhas 

arroladas na denúncia.Nova Ubiratã/MT, 26 de janeiro de 2015.JACOB 

SAUER,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, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.

Nova Ubiratã, 06 de novembro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53139 Nr: 769-10.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVI GARCIA, Filiação: Ana Caudia 

Garcia, data de nascimento: 04/08/1991, brasileiro(a), natural de Peixoto 

de Azevedo-MT, convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: É dos autos do incluso caderno informativo que no dia 

24 de agosto de 2014, por volta das 19h50min, na rua das palmeiras, 

n°361, Centro, neste município e comarca de Nova Ubiratã-MT, DAVI 

GARCIA, praticou vias de fato contra a vítima Ana Carla Aparecida Ramos 

Pereira. De acordo com a narrativa contida nos autos a vítima e o 

denunciado na época dos fatos conviviam em união estável há algum 

tempo. Depreende-se do caderno investigativo que no dia 24/08/2014, a 

vítima Ana Carla Aparecida Ramos Pereira e o indiciado tiveram breve 

discussão por ciúmes, em seguida, a primeira foi agredida pelo ora 

indiciado DAVI GARCIA, que lhe desferiu socos no rosto e posteriormente 

entrou em luta corporal com a mesma, ocasião em que essa foi defendida 

por seu irmão que bateu com uma muleta na cabeça do denunciado. Em 

razão do ocorrido a Polícia Militar foi acionada, sendo que agentes policiais 

realizaram a prisão do denunciado, não sendo confeccionado laudo 

pericial para comprovar a existência de lesões corporais. Ex positis, 

DENUNCIO a este r. Juízo DAVI GARCIA, como incurso no artigo 21, da Lei 

n.°3.688/41 (Contravenções Penais), com as implicações da Lei n°. 

11.340/2006.

Despacho: PROCESSO N. 769-10.2014.811.0107 (53139)I – A versão da 

denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de provas 

constantes no inquérito policial, mormente no auto de prisão em flagrante 

(fl. 04), depoimento dos Policiais Militares e vítima (fls. 06-09 e 14-15), bem 

como no boletim de ocorrência (fl. 24).II – Nesse contexto, não sendo 

possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência 

das acusações, e não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra DAVI GARCIA, tendo-o 

provisoriamente como incurso nas sanções do art. 21, da Lei n. 3.688/41, 

com as implicações da Lei n. 11.340/06.III – Comunique-se o recebimento 

da denúncia ao Cartório Distribuidor, ao Instituto Estadual de Identificação 

e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial, e alimente-se o 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).IV – 

Cite-se o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, 

oportunidade em que poderá 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.V - Acaso o réu, 

devidamente citado, não constitua defensor, retornem os autos conclusos 

para nomeação de profissional, por meio da assistência judiciária gratuita, 

ou às expensas do próprio acusado, se presente a hipótese do art. 263, 

parágrafo único, do CPP.VI – A providência prevista no item anterior 

deverá ser adotada desde logo se o réu, por ocasião da citação, em 

consonância com a previsão do item 7.5.1.4 da CNGC, declarar que não 

pretende ou não possui condições de constituir advogado.VII – No tocante 

às requisições de antecedentes criminais (promoção do Ministério Público, 

fls. 22-23, “1”, “a”), defiro o requerido nos termos do item 7.5.1 da 

CNGC.VIII - Defiro a constante no item “1”, “b”, da promoção Ministerial, 

devendo ser certificado nos autos eventuais ações penais em trâmite 

nesta Comarca.IX - Em relação às diligências requeridas pelo Ministério 

Público alínea “c” do item “1”, entendo que é caso de indeferimento.As 

providências, ressalte-se, melhor se coaduna com o princípio acusatório e 

o ônus probatório da acusação, bem como com o significativo 

aparelhamento do Ministério Público após a Constituição Federal de 

1988.Além disso, os esforços para o cumprimento da tão propalada “meta 

2” do CNJ têm revelado que uma das principais causas de morosidade do 

processo criminal reside na dificuldade de localização dos réus e 

testemunhas, em função da precariedade/desatualização de endereços 

disponibilizados pelas partes. Em função disso, grande parte da força de 

trabalho do Poder Judiciário acaba sendo destinada à busca pelo 

paradeiro de pessoas junto às mais diversas instituições. Tal prática, além 

de representar o abandono da imparcialidade judicial, acaba por impor ao 

Poder Judiciário função que não lhe compete, e assim prejudica 

gravemente a entrega da prestação jurisdicional. Ao fim e ao cabo, a 

pecha de morosa e ineficiente recai unicamente sobre a atividade 

jurisdicional, e não sobre os reais incumbidos da correta qualificação dos 

réus e testemunhas.Essa distorção, aliás, já foi constatada pelo Conselho 

Nacional de Justiça, e a leitura do Plano de Gestão para o Funcionamento 

de Varas Criminais e de Execução Penal, datado de 2009, revela que a 

melhoria da prestação jurisdicional passa, necessariamente, pela 

otimização das rotinas processuais e pela concentração do Poder 

Judiciário no cumprimento de suas funções precípuas.Destarte, em nome 

da preservação do princípio acusatório e da tão necessária otimização do 

trabalho judicial, assim como por considerar que o Ministério Público é 

atualmente instituição suficientemente estruturada para cumprir com sua 

nobre missão constitucional, a atuação do Poder Judiciário pela busca de 

informações a respeito do paradeiro de réus e testemunhas há de ser 

providência absolutamente excepcional, somente admissível quando 

demonstrada a insuficiência do aparato instrumental posto à disposição do 

titular da ação penal.No sentido exposto, trago à colação dois julgados de 

vanguarda do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul:CORREIÇÃO PARCIAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. FUNÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 129, VIII, a 

legislação institucional do Ministério Público e o disposto no artigo 47 do 

Código de Processo Penal, autorizam o Ministério Público a requisitar 

diligências diretamente às autoridades policiais, excetuados apenas os 

casos em que a medida gere ou possa gerar eventual restrição de direitos 

fundamentais, ocasião em que a potestade jurisdicional é imprescindível. 

No âmbito de um direito processual penal democrático, de matriz e 

perspectiva acusatória, do juiz exige-se uma postura imparcial, sendo-lhe 

vedado atuar conjuntamente com o Ministério Público ou com o réu na 

identificação de fontes de prova. Atuação probatória que compete 

exclusivamente às partes. Na hipótese concreta, a requisição de 

antecedentes, identificação de pessoas, localização de demais autores do 

delito e remessa de documentos podem perfeitamente ser requisitada 

diretamente à autoridade policial por não representar nenhum risco de 

restrição de liberdades individuais, não havendo, pois, Página 76 

necessidade de autorização e/ou determinação judicial para que a 

autoridade policial diligencie nesse sentido. Diligência que deve ser 

requerida pelo Ministério Público diretamente à autoridade policial. 

CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. (Correição Parcial Nº 70040704397, 

Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José 

Giacomolli, Julgado em 24/02/2011)CORREIÇÃO PARCIAL. INTERPOSIÇÃO 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DA 

VÍTIMA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE 

ATOS E FÓRMULAS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL. 

As diligências requeridas no sentido de localizar a vítima podem ser 

requisitadas diretamente pelo Ministério Público, no interesse da acusação, 

com base wno disposto no art. 13, II, in fine, e art. 47 do CPP, art. 26, I, "b" 

e IV, da Lei nº 8.625/93 e art. 129, VIII, da Constituição Federal. A 

intervenção do juízo só acontecerá excepcionalmente, se demonstrada a 

impossibilidade da realização da diligência ou o não-atendimento por parte 

dos destinatários, depois de esgotados todos os meios para a realização 

do ato. Inexistência de erro ou abuso capaz de acarretar inversão 

tumultuária de atos e fórmulas legais, cuja prática possa ser atribuída à 

Magistrada prolatora da decisão hostilizada. Indeferimento da correição 

parcial. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME. 

(Correição Parcial Nº 70044150035, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 

11/08/2011)X – Em atendimento a promoção Ministerial do item “1”, alínea 

“d”, disponibilizo ao Ministério Público, carga de eventuais processos 

pertinentes a este caso concreto, a fim de que sejam extraídas as cópias 

necessárias, desde identificados e requeridos pelo parquet.XI - Ciência ao 

Ministério Público.Nova Ubiratã/MT, 10 de novembro de 2015.JACOB 
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SAUER,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, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.

Nova Ubiratã, 24 de outubro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 52024 Nr: 88-40.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Ribamar Rodrigues Pasciência, 

Geovane Melo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DE RIBAMAR RODRIGUES 

PASCIÊNCIA, Cpf: 01606402374, Rg: 26482902003-9, Filiação: Maria 

Veneranda Rodrigues Pasciencia e Artemiro Dias Pasciencia, data de 

nascimento: 16/06/1983, brasileiro(a), natural de Barrerinhas-MA, 

solteiro(a), desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com a decisão e com a denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, cientificando-o do 

inteiro teor da referida denúncia, para oferecer reposta à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), momento em que 

poderão arguir preliminares e alegar o que interessar às suas defesas, 

oferecer documentos e justificações, inclusive especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas.

Resumo da Inicial: É dos autos do incluso caderno informativo que em 

momento não precisado, anterior à data de 17 de julho de 2013, em local 

não especificado, neste município e comarca de Nova Ubiratã/MT, JOSÉ 

DE RIBAMAR RODRIGUES PASCIÊNCIA e GEOVANE MELO SILVA se 

associaram para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput da Lei 

n.º 11.343/2006. Consta também dos autos que na data de 26 de janeiro 

de 2014, por volta das 16h00min, no estabelecimento comercial 

denominado "Bar da Denise", localizado na Rua Rio Grande do Sul, centro 

deste município e comarca de Nova Ubiratã/MT, JOSÉ DE RIBAMAR 

RODRIGUES PASCIÊNCIA foi flagrado Quando trazia consigo drogas, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, da 

mesma forma que, no mesmo dia e logo em seguida, na esquina com 

Goiás, n.º 1690, centro desta cidade de Nova Ubiratã—MT, GEOVANE 

MELO SILVA foi flagrado quando tinha em depósito drogas, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De 

acordo com a narrativa contida nos autos, na data dos fatos os agentes 

da Policia Militar receberam denúncia anônima delatando que o 

denunciando JOSÉ DE RIBAMAR RODRIGUES ASCIENCIA estava 

comercializando substância entorpecente no estabelecimento comercial 

"Bar da Denise", razão por que se deslocaram até o local, onde flagraram 

JOSE DE RIBAMAR portando quatro porções de droga, que estavam 

escondidas dentro de sua carteira. Segundo consta, ao indagarem JOSÉ 

DE RIBAMAR a respeito da origem do entorpecente receberam a 

informação de que a droga havia sido fornecida pelo denunciando 

GEOVANE MELO SILVA, motivo pelo qual foram ate a residência deste, 

onde encontraram uma porção de droga pesando cerca de 20g (vinte 

gramas), uma porção pesando cerca de 7g (sete gramas) e uma porção 

pesando em torno de 70g (setenta gramas), devidamente acomodadas em 

esconderijos espalhados por lugares diferentes da casa, inclusive dentro 

de um veiculo que estava nas dependências da residência, além de uma 

balança de precisão. Ex positis, DENUNCIO a este r. Juízo JOSÉ DE 

RIBAMAR RODRIGUES PASCIÊNCIA, vulgo "Ribinha" e GEOVANE MELO 

SILVA como incursos nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, 

ambos da Lei n.°11.343/06, combinados na forma do art. 69, do Código 

Penal, com as observâncias do texto da Lei n.º 8.072/90.

Despacho/Dec isão:  PROCESSO N.  88-40.2014.811.0107 

(52024)Homologada a prisão em flagrante dos conduzidos GEOVANE 

MELO SILVA e JOSÉ DE RIBAMAR RODRIGUES PASCIÊNCIA e convertida 

em preventiva, apresenta a defesa do conduzido Geovane Melo Silva 

pedido de revogação da medida extrema, alegando em apertada síntese, a 

sua desproporcionalidade, uma vez que aquele possui trabalho lícito e 

residência fixa.O Ministério Público manifestou-se contrariamente à 

pretensão, sustentando a necessidade da prisão para preservação da 

ordem pública e garantia de aplicação da lei penal.É o relato do 

necessário. Decido.Inicialmente, não há falar em ausência dos requisitos 

ou fundamentos para a prisão preventiva, pois permanecem hígidos os 

argumentos lançados na decisão que converteu o flagrante em 

preventiva, não sendo o caso de revogação. Com efeito, na linha do 

decidido naquela oportunidade pelo meu antecessor que entendeu ser 

necessária em resguardo à ordem pública e a instrução criminal, tenho 

que inalterada a situação até o momento. A impossibilidade de aplicação 

de medidas cautelares menos invasivas constatada pelo Magistrado, 

igualmente persiste.No que tange aos argumentos de que o réu possui 

residência fixa e trabalho lícito, tais fundamentos não são suficientes para 

a restituição da liberdade ao requerente, pois conforme anteriormente 

decidido, ao revogar a prisão preventiva do acusado José de Ribamar 

Rodrigues Pasciência, observei a existência de fortes indícios a respeito 

da atuação do acusado Geovane Melo Silva na comercialização de drogas 

nesta Comarca.Nesses termos, sobejam razões para a manutenção da 

custódia, de sorte que INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva.Tendo em vista o oferecimento da denúncia pelo I. Promotor de 

Justiça, notifiquem-se os acusados para oferecerem defesa prévia por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Em analogia às previsões dos itens 

7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, conste no mandado a obrigação de o Oficial de 

Justiça indagar aos acusados se pretendem constituir advogado, ou se 

pretendem a nomeação de advogado dativo ou de Defensor Público para o 

patrocínio de suas defesas, especificando as razões na segunda 

hipótese, de tudo elaborando certidão o Meirinho.Transcorrido o prazo 

sem resposta, conceda-se vista dos autos à Defensoria Pública, para 

oferecimento de defesa prévia, devendo ser adotado imediatamente 

idêntico procedimento, caso desde logo informe o acusado que não irá 

contratar advogado para o patrocínio de sua defesa.No tocante à 

requisição de antecedentes criminais dos acusados (promoção Ministério 

Público, item “2”), em nome da necessidade de otimização do trabalho 

judicial, defiro apenas parcialmente, limitando a requisição aos termos do 

item 7.5.1 da CNGC, consoante a redação introduzida pelo Provimento 

041/2011-CGJ, in verbis:“7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará:(...)III - a imediata solicitação de 

informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do 

lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação do 

Estado.(...).”Outras certidões de antecedentes criminais, saliento, poderão 

ser diretamente requisitadas pelo Ministério Público, no uso dos poderes 

que lhe são conferidos pelo art. 26, I, “b” e IV, da Lei nº 8.625/93, bem 

como pelo art. 129, VIII, da Constituição Federal.Intimem-se.Nova 

Ubiratã/MT, 11 de abril de 2014.JACOB SAUER,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, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.

Nova Ubiratã, 19 de outubro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63731 Nr: 1174-41.2017.811.0107

 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: Tamires Paola Danelli 02931848107

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LODEA, VADEMILSO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64604 Nr: 1538-13.2017.811.0107
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY LUIZ WEYH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MTou 21593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 17.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74459 Nr: 605-14.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Araujo Pereira

 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:

 Considerando que o requerente solicitou a redesignação da audiência 

agendada para o dia 03/04/2018, uma vez que o patrono do requerente 

estará viajando para tratamento médico, conforme solicitação às fls. 61, 

REDESIGNO a audiência para o DIA 08 de MAIO de 2018, às 12h00min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes expedindo o necessário para realização do ato.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76870 Nr: 184-53.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.P.de Araújo e Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Mardula - OAB:SP 

258368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do crédito exequendo, acrescido dos consectários legais (art. 

829, caput, NCPC).

I. No ato da citação, CIENTIFIQUE a parte devedora de que:

a) no caso de integral pagamento do crédito exequendo no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, 

CPC);

 b) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos do 

devedor, independentemente da segurança do juízo, prazo que fluirá a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação, contando-se 

individualmente na hipótese de mais de um executado (arts. 914, 915, § 1º 

e 2º, NCPC);

c) havendo alegação de excesso de execução, deverá a parte devedora 

indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos (art. 917, §3º e § 4º, NCPC);

d) a oposição de embargos protelatórios implicará na rejeição liminar dos 

embargos (art. 920, CPC);

e) os embargos do devedor, por regra geral, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, NCPC);

f) no prazo para embargos, reconhecendo a procedência da pretensão 

executória e comprovando o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do 

valor do crédito em execução, acrescido das custas e honorários, poderá 

a parte devedora requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês;

II. Citada a parte devedora e não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, proceda-se à penhora, avaliação e remoção do bem 

arrestado, se suficiente para satisfação do débito (art. 924, § 1º, do CPC).

III. Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, será facultado à parte 

credora sua imediata adjudicação (art. 876, do NCPC), sem prejuízo da 

alienação direta, por iniciativa da parte credora ou por meio de corretor.

IV. FIXO honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à 

causa, na forma dos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do NCPC, os quais 

deverão ser desde logo incluídos na conta da execução (art. 827, § 1º, do 

NCPC).

V. Os credores poderão providenciar a averbação nos órgãos de registro 

competente, com fulcro no art. 799, IX, do Código de Processo Civil.

 VI. CUMPRA-SE, independente de nova conclusão, atentando-se o 

diligente Oficial de Justiça quanto à correta avaliação e discriminação do 

(s) bem (s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69519 Nr: 22-68.2011.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assecon - Assessoria, Construções e 

Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:MT 8.963

 Tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a última 

movimentação do feito sem localização de bens ou ativos em nome do 

executado, SUSPENDA-SE a presente execução, bem como o prazo 

prescricional, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos dos artigos 40, § 2º 

da Lei nº 8.630/80 c.c art. 921, inciso III e §1º, do CPC, independentemente 

de nova deliberação, arquivando-se o feito provisoriamente.

Quanto à petição de fls. 109, verifico que as fls. mencionadas não dizem 

respeito a bens adjudicados, inexistindo despacho às fls. 96.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 013/2018-DF

 O Excelentíssimo Doutor MÁRCIO ROGERIO MARTINS, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária - Sueli Barbosa de Oliveira, 

matricula 8370, usufruirá 02 dias de licença compensatória nos dias 05 e 

06/04/25018;

 RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR o servidor IGOR VIEIRA SILVA, Analista Judiciário, 

matricula 32564, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, 

nos dias 05 e 06/04/2018 em substituição à Gestora Judiciária Sueli de 

Oliveira Barbosa que estará em usufruto de licença compensatória.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Pedra Preta-MT,03 de abril de 2018.

 MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42879 Nr: 1125-03.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Teixeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 501 de 578



 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte ré, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 543,34 

(quinhentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 166/174. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo a quantia de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e o valor de R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e 

noventa e quatro centavos), para fins de guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

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) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 65234 Nr: 2734-79.2017.811.0022

 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: Jayne Cardoso Mendonça, Celia Cardoso Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo legal, 

apresente Impugnação a Contestação de Ref: 12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 63190 Nr: 1844-43.2017.811.0022

 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: Renata Santos Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rail Nunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito intimando o curador especial Dr. Gilberto Machado 

Custódio, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os quesitos 

para realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 64924 Nr: 2619-58.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kevin dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:14033

 INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES DO RÉU, para que no prazo legal 

apresente aos autos as razões do recurso de apelação, tendo em vista 

que o réu manifestou desejo em recorrer da sentença de Ref: 87, 

conforme certidão do oficial de Justiça de Ref.101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55830 Nr: 1045-34.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionei de Jesus Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Ante a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, 

nomeio para defender os interesses do acusado, Dr. Gilberto Machado 

Custódio. Defiro o pedido do Ministério Público, concedendo prazo de 10 

(dez) dias para apresentação dos endereços da vítima e testemunha 

acima mencionados. Tendo em vista que o réu mudou de endereço sem 

informar a este Juízo, decreto a revelia deste, nos termos do artigo 367, 

CPP. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Amarildo de Oliveira 

Gonçalves. Após, conclusos para deliberação. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66844 Nr: 214-15.2018.811.0022

 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: IDM, RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial ingressada por 

IDEMAR DIAS MARTINS e ROZILDA ALVES DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Ao final, pugnam pela procedência do pedido para que seja homologado o 

acordo entabulado entres as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos, e reconheço a união estável de dezembro de 1998 até o mês de 

outubro de 2016, e homologo o pedido de Dissolução de União Estável.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63284 Nr: 1897-24.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silvia Maria Ferreira Passos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que apresente aos 

autos, a Impugnação à Contestação de Ref 10, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63190 Nr: 1844-43.2017.811.0022

 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: Renata Santos Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rail Nunes dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Determino às partes a apresentação dos quesitos. Após, 

remeta-se a perícia médica, conforme decidido à Ref. 4. Nomeio a 

advogada da requerente, a Drª. Glicya de Oliveira Theodoro Lima, o 

curador especial que nomeio Dr. Gilberto Machado Custódio. Às 

providências, cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58428 Nr: 2221-48.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVID BORGES DA SILVA, Cpf: 

03471386165, Rg: 2148993-9, Filiação: Jose Alves da Silva e Clara 

Amanda Borges da Silva, data de nascimento: 10/07/1990, brasileiro(a), 

natural de Dom Aquino-MT, convivente,

 movimentador de mercadoria, Telefone 9688 3489. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do reeducando acima qualificado, para que 

compareça a audiência admonitória no dia 11 de abril de 2018 às 

14h30min, no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista que o reeducando se 

encontra em local incerto e não sabido, defiro a cota ministerial de ref. 27, 

determino a intimação do reeducando por edital, com o prazo de 30 dias, 

para que compareça a audiência admonitória no dia 11 de abril de 2018 às 

14h30min.Cumpra-se com as formalidades necessárias para realização do 

ato.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Pedra Preta-MT, 03 de 

outubro de 2017.Márcio Rogério Martins 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, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 22 de fevereiro de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 18600 Nr: 1567-71.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM DE SOUZA LIMA, Filiação: 

Lucas de Souza Lima e Miguelina Rosa da Conceição, data de nascimento: 

08/05/1965, brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, solteiro(a), vaqueiro. 

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: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

denúncia para CONDENAR o réu JOAQUIM DE SOUZA LIMA, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

12 da Lei 10.826/03.Passo a dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias 

judiciaisA pena prevista para o crime previsto no artigo 12 da Lei 

10.826/2003, é de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, devendo 

ser individualizada consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade 

verifica-se normal a reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, 

verifica-se que o réu não possui nenhuma condenação com trânsito em 

julgado.Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado.Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com 

a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática do delito, 

verifica-se que o acusado não se mostrou movido por motivos 

relevantes.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se 

vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.Quanto 

às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação 

penal.E, acerca do comportamento da vítima, nada há que se 

valorar.Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 01 (um) ano de 

detenção.b) - Circunstâncias legaisNão verifico a presença de 

circunstâncias agravantes e atenuantes.c) - Causas de aumento ou 

diminuição de pena.Não há causas de aumento ou diminuição da pena, 

razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, por 

entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.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 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro 

inicial.Considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia 

multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.IV)

-DISPOSIÇÕES FINAIS.Desta forma, considerando que o réu é primário, 

com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço 

ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.Converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, 

eis que preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a qual será 

devidamente definida na fase de cumprimento.Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) lance o 

nome do réu no rol dos culpados;b) expeça-se guia de execução definitiva 

do condenado. Certificado o trânsito em julgado apenas para a acusação, 

expeça-se guia de execução provisória, conforme item 7.29.8.1 da 

CNGC/MT.c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado Dr. Thalles Rezende Lange de Paula, 

OABT/MT 11.922, arbitro os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, 

conforme Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso.Pelos serviços prestados pelo advogado Dr. 

Gilberto Machado Custódio, arbitro os honorários advocatícios em 01 

(uma) URH, conforme Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso.Expeçam-se as respectivas 

certidões.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

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, 27 de setembro de 2017

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65358 Nr: 2791-97.2017.811.0022

 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: Bertoldo Kulkamp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Analia Dorigon Kulkamp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Serafim Silva - 

OAB:MT/19232, João Acássio Muniz Júnior - OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o inventariante para apresentar as certidões negativas federal, 

estadual e municipal, no prazo de 20 (vinte) dias.

Após, procedam-se as citações a qual o artigo 626 do Código de 

Processo Civil determina, abrindo em seguida para as partes o prazo de 

15 (quinze) dias para que se manifestem sobre as primeiras declarações, 

nos termos do artigo 627 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 12532 Nr: 538-88.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivânia Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Brilhante Braga de 

Oliveira - OAB:16.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando a patrona da exequente, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40313 Nr: 66-14.2012.811.0022

 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: Petrobrás Distribuidora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Ricardo Ries Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 19052 Nr: 326-28.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho Júnior - 

OAB:5.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente os cálculos, conforme 

informado na petição fl. 157.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43522 Nr: 1703-63.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenner Dione da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para apresentar memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8300 Nr: 295-18.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Vicente Pereira, Emanuel Messias 

Clemente, Hélio Passele Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do Executado Emanuel Messias Clemente, 

acerca do bloqueio de valores realizado via sistema BACENJUD de fls. 

235/238, referente à conta do Banco do Brasil, bem como para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no 

artigo 854, §3°, do CPC, consignadas às advertências do §4° do mesmo 

artigo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60566 Nr: 620-70.2017.811.0022

 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): Mateus Lucas Pavaneli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 054/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52829 Nr: 18-16.2016.811.0022

 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): Sebastião Marinho de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, ante a ausência 

da Defensoria Pública neste Município - nomeio como defensor(a) 

dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra Gabriela 

Pereira Costa - OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa da ré, bem 

como, para apresentar os memoriais escritos no prazo legal.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62729 Nr: 2165-07.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petronilha Magalhães Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329, Jose 

Antonio S. Pompeu Cardoso - OAB:21046, Renata Alessandra 

Sant"Ana Mota - OAB:21238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado que os autos foram desarquivados e econtra-se na 

secretaria para manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143410 Nr: 5567-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Siqueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB- Administradora de Cartões de Crédito s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.19

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143127 Nr: 5455-83.2017.811.0028

 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: Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.25

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 32916 Nr: 1293-60.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanil Alves Pereira

 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: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 Certifico e dou fé, que nesta data todas as peças destes autos foram 

scaneadas e voltando a transmitar de forma eletrônica (Apolo Eletrônico ) , 

conforme a Portaria nº 052/2017 de 08/03/2018 da Diretoria do Forum 

desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147661 Nr: 7807-14.2017.811.0028

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselito Marques do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdurão do Povo, Geny Vieira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LEVY RABONE 

PALMA - OAB:18609-O/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Redesigno a audiência de justificação para o dia 25.01.2018 às 

17h00min.

 2. Saem os presentes devidamente intimados.

 Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136012 Nr: 2341-39.2017.811.0028

 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: Antonio Silverio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

apelação de ref.27

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122544 Nr: 1649-74.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonei José Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 Intimar advogados do denunciado para no prazo legal apresentar os 

memoriais

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016879-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALESSANDRA 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 das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018418-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON JOSE DUARTE RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte para audiência no dia 14 de maio de 2018 as 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000134-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Intimação das partes para audiência no dia 14 de maio de 2018 as 13:10h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000091-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RADAR AGRO AEREA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIS LODEA (REQUERIDO)

 

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$ 338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85929 Nr: 6732-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TIZZO, RICARDO TIZZO, Mauro 

Tizzo, Maria das Dores da Silva Tizzo, TATIANE CILA DA COSTA TIZZO, 

KATIANE ROSA LEMES TIZZO, RENATO TIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora por meio de seu advogado, 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 de intimação da testemunha IVAN ROCHA, a ser 

expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46406 Nr: 2213-62.2013.811.0059

 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): Evangelista Pereira Varão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joan Neto Barbosa Filho - 

OAB:41425/GO

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

o fim de:1. DETERMINAR ao requerido que se abstenha de praticar novos 

atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no 

aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária de 150 (cento e 

cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;2. 

CONDENAR o requerido a recompor a área degradada, reproduzindo as 

mesmas características do ambiente natural violado, de forma 

racionalizada e com o auxílio técnico-científico necessário, sob pena de 

multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional – ORTNs;3. CONDENAR o requerido a efetuar a 

compensação pelos danos ambientais causados, observados os 

requisitos estabelecidos na legislação de regência; e4. na impossibilidade 

da recuperação da área degradada, CONDENAR o requerido a obrigação 

de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados 

pela atividade degradadora, a ser apurado em liquidação de sentença, e 

recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, eis que a isenção 

prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85 se refere unicamente à parte autora, 

devendo o vencido suportar os encargos a que deu causa.Sem 

honorários advocatícios.Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE com as baixas pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54841 Nr: 280-83.2015.811.0059

 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: Adimildo Basilio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

parte ré, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50562 Nr: 468-13.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar Alves Pereira Comércio - ME, 

Jose Ribamar Alves Pereira, Raimundo Candido da Silva, Jesse Rodrigues 

dos Santos, RIZALVA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50562 Nr: 468-13.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar Alves Pereira Comércio - ME, 

Jose Ribamar Alves Pereira, Raimundo Candido da Silva, Jesse Rodrigues 

dos Santos, RIZALVA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR os 

requeridos a pagarem ao requerente o valor de R$ 87.733,65 (oitenta e 

sete mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do respectivo vencimento e 

acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.CONDENO os 

requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, assim 

como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do 

NCPC.Desnecessária a intimação pessoal dos requeridos desta sentença, 

bastando a publicação no órgão oficial (art. 346 do NCPC).Transitada em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as baixas 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIVINO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000001-75.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SEBASTIAO DIVINO DE MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: 

AGUAS DE CONFRESA S.A. Considerando que a requerida não 

citada/intimada em tempo hábil para audiência de conciliação retro, designo 

o dia 23.04.2018, às 12h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

para tentativa de conciliação. Caso não haja acordo, a parte requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. PORTO ALEGRE DO NORTE, 2 de 

abril de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIVINO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000001-75.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SEBASTIAO DIVINO DE MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: 

AGUAS DE CONFRESA S.A. Considerando que a requerida não 

citada/intimada em tempo hábil para audiência de conciliação retro, designo 

o dia 23.04.2018, às 12h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

para tentativa de conciliação. Caso não haja acordo, a parte requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. PORTO ALEGRE DO NORTE, 2 de 

abril de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz Substituto

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80318 Nr: 3176-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIODATO GONÇALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco 

Bradesco S/A em desfavor de José Diotato Gonçalves – ME.

Nestes autos, a parte autora foi intimada a promover o recolhimento das 

diligências do Oficial de Justiça, a fim de promover a citação do 

executado, entretanto, quedou-se inerte consoante referência 15.

 Decido.

 Considerando que o Código de Processo Civil estabelece a consequência 

para o não recolhimento das custas judiciais, quando exigidas, como 

sendo o cancelamento da distribuição, EXTINGO ESTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, X daquele 

diploma legal e determino que se enviem os autos para cancelamento da 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55864 Nr: 917-34.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurélio Pires Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem execução de título extrajudicial, ajuizada por Banco Bradesco 

S.A em face de Marcos Aurelio Pires Pereira.

 Citado o executado não adimpliu o pagamento da dívida exequenda.

 Instado a se manifestar, pugnou o exequente pela penhora e avaliação do 

imóvel.

 O Oficial de Justiça penhorou o imóvel e intimou o executado (referência 

54). Contudo, informou o senhor Oficial de Justiça, que não foi possível 

avaliar o bem descrito na matrícula, em decorrência da insuficiência de 

endereço, indagou o executado e este se recusou a informar a 

localização do imóvel.

 O exequente, por sua vez, requereu a intimação do executado para que 

informe o atual endereço do imóvel, sob o risco de aplicação de multa.

 É a síntese do necessário. Decido.

 Indefiro o pedido, eis que o endereço dos bens imóveis permanecem 

declinados onde devem ser registrados, sendo ônus da parte exequente 

apresentar o documento indicador do registro atualizado.

Portanto, fixo prazo de 15 dias para que a parte se manifeste em 

prosseguimento, sob o risco de arquivamento do feito na condição de 

findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92999 Nr: 10971-88.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clever Alex Araújo de Medeiros, MUNICÍPIO DE 

CANABRAVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA JUNIOR 

- OAB:27452 - GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por 

AGREX DO BRASIL S/A em face da autoridade coatora CLEVER ALEX 

ARAÚJO DE MEDEIROS, Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de 

Canabrava do Norte/MT.

A liminar foi deferida, para o fim de determinar ao Município de Canabrava 

do Norte/MT que fornecesse as guias de pagamento de ITBI de Hilário José 

Molina e Alessandra de Andrade Santos Molina.

 Notificada à autoridade coatora, informou o cumprimento da liminar, 

pugnando, assim pelo julgamento do presente mandamus.

 Todavia na (referência 25), consta a informação de interposição de 

agravo de instrumento por Hilário José Molina e Alessandra de Andrade 

Santos Molina.

 É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que reconhecida a procedência do 

pedido, ante o cumprimento da liminar outrora concedida, não restando, 

outras questões a serem analisadas nestes autos.

 Noutro giro, em que pese constar nos autos a informação de interposição 

de recurso de agravo de instrumento, observa-se que tal recurso é 

oriundo da decisão que negou a liminar nos autos da Ação Declaratória de 

Nulidade Cumulada com Pedido de Liminar (Código 87419), sendo negado 

o efeito suspensivo naqueles autos.

 Portanto, CONCEDO A SEGURANÇA para convalidar os efeitos da liminar.

 Ademais, torna-se desnecessária a intervenção do Ministério Público, 

haja vista que em questões desta natureza, vem sinalizando o 

desinteresse em manifestar-se.

 No mais, ultrapassado o prazo para recurso voluntário e considerando o 

disposto no §1º do artigo 14 da Lei n. 12.016/2009, determino a remessa 

dos autos para reexame necessário.

 Sem custas e honorários.

 P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90651 Nr: 9641-56.2017.811.0059

 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): M F FERNANDES EIRELI ME , DEUSIMAR 

GONÇALVES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da complementação da diligência do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), 

que deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado a oficiala Valdirene, para recebimento dos valores, 

tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94019 Nr: 11557-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da complementação da diligência do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), 

que deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado a oficiala Valdirene, para recebimento dos valores, 

tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94019 Nr: 11557-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca do teor da certidão do oficial de justiça, requerendo o que entender 

de ditreito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55859 Nr: 914-79.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ESTRELA, GIBRAN DIEGO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Ora, tendo a ação se fundado em título executivo na modalidade 

Cédula de Crédito Bancário, é pertinente cogitar-se quanto à prescrição 

intercorrente.A ação foi proposta em 2015, tendo a última parcela do 

contrato venceu em janeiro de 2015.Contudo, até a presente data, não 

houve citação de Gibran Diego dos Santos. Isso porque todas as 

tentativas para localização do réu foram frustradas.A legislação de 

regência estabelece ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para 

cobrança dos títulos executivos denominados cédulas de crédito 

bancário.No caso presente, a última parcela venceu em janeiro de 2015 e, 

considerando que a parte autora não logrou a citação válida de Gibran 

Diego dos Santos, não se operou a interrupção da prescrição e, por isso, 

tendo decorrido mais de 3 (três) anos desde o vencimento da dívida, 

reconhece-se a prescrição intercorrente.Em face do que foi dito, 

RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA E EXTINGO este feito, APENAS 

EM RELAÇAO A Gibran Diego dos Santos, nos termo do artigo 487, II do 

Código de Processo Civil.Registre-se que, embora tenha sido certificado 

nos autos que não houve citação de AUTO POSTO ESTRELA, os autos 

demonstram que esta ocorreu, conforme certidão posta como referência 

15.Sendo assim, abro vista para que o autor se manifeste, dizendo as 

pretensões em face de AUTO POSTO ESTRELA, sob o risco de 

arquivamento na condição de findo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70473 Nr: 3690-18.2016.811.0059

 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: MATEUS AZEVEDO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Estes autos tratam de pretensão deduzida no sentido de impor ao réu 

compensação por danos protegidos pelo DPVAT.

Após a fase postulatória, as partes manifestaram interesse na produção 

de prova pericial médica, tendo, para isso, formulado quesitos.

Decido.

Esta Comarca apresenta deficiência na disponibilidade de médicos 

interessados na atuação como perito judicial. Isso ficou revelado porque, 

por diversas vezes, este Juízo manteve trativas com várias profissionais 

da área, sem, contudo, lograr êxito em angariar a habilitação de um médito 

para atuar no exame dos processos.

Por causa disso e para evitar que o andamento processual seja 
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prejudicado ainda mais em razão dessa circunstância, fixo prazo de 15 

dias para que a parte autora se manifeste dizendo se há disponibilidade, 

inclusive financeira, para comparecer a uma cidade de maior porte, onde 

poderá se apresentar perante um perito previamente nomeado por esse 

Juízo.

No caso de não haver possibilidade do deslocamento, o processo poderá 

ser julgado sem a prova pericial.

 No caso de não haver possibilidade apenas financeira, tornem os autos 

conclusos considerando a hipótese de exigir-se da Administração Pública 

o dinheiro ou outro meio necessário para o transporte e hospedagem.

Após a manifestação da parte autora, a Secretaria deste Juízo poderá 

apresentar a este Gabinete o nome ou os nomes dos médicos que, 

preferencialmente por e-mail, tenham manifestado interesse na realização 

de avaliação médica da parte em sua própria cidade.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82460 Nr: 4506-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janari Wanderley da Costa, alcunha "Pura 

Bucha", Kelly Crislaine da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Trata-se de pedido formulado pela defesa de Janari Wanderley da Costa, 

o qual requer o direito de visita de sua companheira Kelly Crislaine da 

Silva.

Alega o autor estar em estado depressivo, razão pela qual requer o direito 

de visita de sua companheira.

Instado a se manifestar, a representante ministerial pugnou pelo 

indeferimento do pedido (ref. 156).

É o breve relato.

Decido.

Compulsados os autos, verifico que Kelly Crislaine da Silva, companheira 

do acusado Janari, é corré nos presentes autos, tendo sido denunciada, 

juntamente com o acusado, pelos delitos tipificados nos artigos 33, caput, 

e 35, ambos da Lei 11.343/06 (fls. 01/06).

Ademais, vislumbra-se que a prisão em flagrante da denunciada fora 

convertida em domiciliar, em virtude de sua filha de 09 meses de idade, 

tendo sido comprovado a total dependência da infante com sua genitora, 

além da informação de que a acusada responde a outros procedimentos 

criminais, inclusive da mesma natureza dos autos, possuindo execução 

criminal oriunda da Comarca de Sinop/MT (processo nº 

4493-02.2017.811.0015).

Além disso, não há qualquer elemento probatório que demonstre o estado 

de saúde atual do acusado.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO 

o pedido de visitas.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

No mais, aguarda-se o julgamento da segunda instância.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96170 Nr: 434-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Vieira Brito, Cleydson da Silva Ramos, 

Joao Vitor Araujo Conti, Clinton Cabalheiro Neto, Jhonatan Custódio 

Ferreira da Silva, alcunha "Corcel", Kalytta Lorrayne Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:24164, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:6883-A/MT, Diego 

Petersem Luz Ribeiro - OAB:12781, Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - 

OAB:MS 22.127-A

 Considerando que a defesa técnica do acusado Alcione Vieira Brito 

apresentou defesa preliminar, dando-se ciência da ação penal proposta, 

DOU-O por citado e deixo de determinar o desmembramento do feito em 

relação a ele.

Expeça-se carta precatória das testemunhas arroladas pelo réu Alcione.

Considerando a certidão de ref. 80, cadastre-se o Defensor Público para 

exercício da defesa de Cleydson da Silva Ramos, cientificando-o da 

audiência assinalada.

No mais, aguarda-se a realização da solenidade designada.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97090 Nr: 994-38.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alef Rodrigues Pereira Carvalho, Francielton 

Alves Gomes, alcunha "Nenen", Divane Mesquita de Oliveira, alcunha "Luiz 

Cabeludo", Raimundo Nonato da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 

2018, às 12h30 (horário oficial de Cuiabá/MT), devendo constar do 

mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisitem-se os réus presos, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97090 Nr: 994-38.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alef Rodrigues Pereira Carvalho, Francielton 

Alves Gomes, alcunha "Nenen", Divane Mesquita de Oliveira, alcunha "Luiz 

Cabeludo", Raimundo Nonato da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Aguarde-se a citação de todos os denunciados.

Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 12/2018/DF.

 O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, no uso de suas Atribuições 
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Legais, etc...

 Considerando que a Comarca está provida de dois Oficiais de Justiça 

para o cumprimento de diligências;

 Considerando que os dois Oficiais de Justiça da Comarca encontram-se 

afastados um por licença médica e outro em gozo de férias;

 Considerando os termos do artigo 654 da CNGC e artigo 52 do COJE.

 R/E/S/O/L/V/E:

 Designar em caráter emergencial o servidor, MAURICIO CASALI, Auxiliar 

Judiciário, matrícula 1476, para exercer cumulativamente ao seu cargo a 

função de Oficial de Justiça ad hoc, excepcionalmente para cumprimento 

dos mandados urgentes.

 Publique-se. Registre-se, remetendo-se cópia desta ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

 Porto dos Gaúchos/MT, 02 de abril de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz Substituto e Diretor do Fórum

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22267 Nr: 327-17.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Revelino Braz Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Vistos em substituição legal.

Inicialmente, verifico que não há notícia nos autos quanto ao cumprimento 

da expedição de mandado de penhora e avaliação do bem, conforme 

restou determinado na Ref. 63, razão pela qual advirto a Secretaria da 

Vara quanto a necessidade de implementação de tais medidas.

Ademais, uma vez que houve o oferecimento de bem à penhora e 

respectiva aceitação do mesmo pela Fazenda Pública, determino a 

intimação do executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, ofereça os 

embargos, caso assim o queira.

Initime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23312 Nr: 914-39.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Júnior Uliana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos em substituição legal.

Em que pese os argumentos aventados pelo Ministério Público em seu 

agravo e fazendo uso do juízo de retratação a mim conferido pela lei, 

MANTENHO a decisão agravada pelos mesmos fundamentos que a 

embasaram.

Com efeito, nos termos do artigo 587 do CPP, proceda-se a formação de 

autos de instrumento e remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

observando-se as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38390 Nr: 2738-28.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erci Mayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Certifico a tempestividade da ref.45. Diante disso, intimo o apelado para, 

querendo, apresentar contrarrazões ao apelo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39941 Nr: 211-69.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magson Viola Soares da Silva, Macson 

Rodrigues, Pablo Henrique Nascimento Bernardino, Wellington Affonso 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT, 

Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 Vistos em substituição legal.

Inicialmente, verifico que ainda não houve o decurso do prazo para 

apresentação da defesa prévia do acusado Wellington Affonso Gomes, 

conforme comparecimento espontaneo do réu por meio de defensor 

constituído à Ref. 39.

Ademais, diante do pedido de revogação de prisão preventiva e outroas 

prejudiciais de mérito aventadas pela defesa do réu Pablo Henrique (ref. 

48), determino a remessa dos autos ao MPE para manifestação.

Após, concusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38999 Nr: 3037-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBD, CSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 Processo nº 3037-05.2017.811.0019

Código nº 38999

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista do petitório de Ref.68, NOMEIO para atuar como Defensor Dativo 

da Requerida CLAUDINÉIA SILVA DO NASCIMENTO o causídico Dr. ELCIO 

LIMA DO PRADO, inscrito na OAB/MT sob o n.º 4757, 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 URH’s (cinco), conforme prevê 

a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Mato Grosso.

Cumpridas todas as diligências, voltem os autos conclusos, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32019 Nr: 2149-70.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LFSrpLFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos, proposta 

por LORENA FERREIRA SANTANA, devidamente representada por sua 

genitora Laisa Ferreira Santana, em face de VALDEIR SOARES DOS 

SANTOS JUNIOR, todos devidamente qualificados nos autos.

A sentença proferida nos presentes autos (Ref.28) julgou parcialmente 

procedente o mérito, reconhecendo a paternidade da parte requerida, com 

embasamento no exame de DNA (Ref.26).

Foram colacionadas aos autos informações de que a requerida firmou 

Termo de Reconhecimento de Paternidade, no qual VALDEIR SOARES 

DOS SANTOS JUNIOR reconheceu a Lorena Ferreira Santana como sua 

filha biológica, passando a usar o nome de LORENA FERREIRA SANTANA 

SOARES (Ref.68).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, a fim de se manifestar 

quanto ao pedido de conversão em caráter definitivo dos alimentos 

provisórios. Sem manifestação, os autos voltaram conclusos (Ref.61 e 

62).

Em petitório, a parte Requerente pugna pela realização de audiência de 

conciliação, a fim de que haja composição no que tange ao direito de 

visitas e alimentos (Ref.67).

É o relato do Necessário.

Fundamento e decido.

Diante dos fatos narrados, entendo oportuno o requerimento da parte 

autora, motivo pelo qual designo, desde já, audiência de 

conciliação/mediação para o dia 04 de maio de 2018, às 15h00min.

Após a realização da audiência de conciliação, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37897 Nr: 2487-10.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Lucas Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 Vistos em substituição legal.

Inicialmente, à vista da condenação do reeducando ao pagamento das 

custas processuais, intimem-no para que, no prazo de 10 (dias)promova o 

pagamento do débito, devendo, caso transcorrido em albis o prazo em 

tela, ser expedida certidão circunstanciada de débito, encimhando-a à 

Fazenda Públia Estadual para adoção das medidas cabíveis.

Ademais, considerando o acórdão da lavra do E. TJMT que negou 

provimento ao recurso interposto pela defesa, não havendo qualquer 

alteração na reprimenda imposta pelo Juízo de piso, e já tendo as partes 

de manifestado favoravelmente quanto a correção da PEP e respectivo 

cálculo de pena, DETERMINO que, cumpridas as diligências anteriores, 

permaneçam os autos na Secretaria da Vara para fiscalização do 

cumprimento da reprimenda penal.

Intime--se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35785 Nr: 1485-05.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelita Augusta de Oliveira do Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:41.967, DRUMOND GADELHA & RABELO - OAB:1.013, GIULLIANO 

CECILIO CAITANO SIQUEIRA - OAB:23.989, RODRIGO GADELHA DE 

MOURA - OAB:28.392, WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES - 

OAB:36.867

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas processuais finais no valor de R$ 380,10 

(trezentos e oitenta reais e dez centavos )e custas judiciais finais, no 

valor de R$ 131,06 (cento e trinta e um reais e seis reais ), totalizando o 

valor de R$ 511,16 (quinhentos e onze reais e dezesseis centavos), 

podendo ser pago através de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no 

Cartório Distribuidor desta Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35785 Nr: 1485-05.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelita Augusta de Oliveira do Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:41.967, DRUMOND GADELHA & RABELO - OAB:1.013, GIULLIANO 

CECILIO CAITANO SIQUEIRA - OAB:23.989, RODRIGO GADELHA DE 

MOURA - OAB:28.392, WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES - 

OAB:36.867

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas processuais finais no valor de R$ 380,10 

(trezentos e oitenta reais e dez centavos )e custas judiciais finais, no 

valor de R$ 131,06 (cento e trinta e um reais e seis reais ), totalizando o 

valor de R$ 511,16 (quinhentos e onze reais e dezesseis centavos), 

podendo ser pago através de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no 

Cartório Distribuidor desta Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-59.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA DOURADO (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018, 

às 13h:00min(Horário oficial do Estado).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-96.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM PAULA NUNES DE AGUIAR (REQUERENTE)

MARIA NAIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018, 

às 14h:30min (Horário oficial do Estado).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-81.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APICES EVOLUCAO HUMANA E COMERCIO EIRELI (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018, 

às 15h:00min (Horário oficial do Estado).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-06.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018, 

às 16h:00min (Horário oficial do Estado).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41028 Nr: 1567-47.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elazi Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062/MT

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o requerido para contra razoar no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19270 Nr: 154-38.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivair Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVAIR MATIAS, brasileiro(a), casado(a), 

advogado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 607,05 (Seiscentos e sete reais e cinco 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de de encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual 

para Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 02 de abril de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19382 Nr: 266-07.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Fábio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Souza Barros - 

OAB:13.826-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERALDO FÁBIO DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), casado(a), bancário, Telefone 9619-4202. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 620,88 (Seiscentos e vinte reais e oitenta e oito 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 02 de abril de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19204 Nr: 89-43.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Souza Barros - 

OAB:13.826-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ALVES DE CARVALHO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 607,05 (Seiscentos e sete reais e cinco 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de de encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual 

para devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 02 de abril de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16021 Nr: 819-25.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvercino Florencio Batista, Jacione Juvercino Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilella da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:6775-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUVERCINO FLORENCIO BATISTA, Cpf: 
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24280496153, Rg: 442155, brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido JACIONE JUVERCINO FILHO, Rg: 901550, 

brasileiro(a), casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.339,80 (Dois mil e trezentos e trinta e nove 

reais e oitenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de sob pena de encaminhamento do débito 

à Procuradoria Estadual para devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 02 de abril de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12619 Nr: 1420-02.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilso Pirani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Quintiliano da Costa, Vargas 

Quintiliano da Costa, Derlaine Mendes Cardoso Quintiliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CILSO PIRANI, Cpf: 51303000849, Rg: 

4481764, Filiação: Waldemar Pirani e Alda de Oliveira Pirani, data de 

nascimento: 15/09/1947, brasileiro(a), natural de Tanabi-SP, viuvo(a), 

aposentado, Telefone 66-84497345 - 844142. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 7.377,30 (Sete mil e trezentos e setenta e sete 

reais e trinta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de de encaminhamento do débito á 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 02 de abril de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20763 Nr: 1666-56.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reis e Lemos dos Reis LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REIS E LEMOS DOS REIS LTDA., CNPJ: 

00738749000130. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 560,44 (Quinhentos e sessenta reais e 

quarenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 02 de abril de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134335 Nr: 1023-88.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 134335

Vistos, etc.

Infere-se dos autos que a tentativa de citação do executado no único 

endereço fornecido pelo autor restou infrutífera, eis que não localizada.

 Com isso, a parte autora requereu a realização de citação via mandado, 

por oficial de justiça, que fora deferido (fl. 11), a qual restou ineficaz, haja 

vista o executado ter se mudado desta Comarca, como se compreende a 

certidão de fl. 12.

Em seguida, ocorre que, de plano, o autor atravessou petitório requerendo 

a citação por Edital, sem demonstrar ou requerer qualquer outra diligência 

no sentido de localizá-lo.

 Assim, indefiro o pedido de fl. 14, eis que não foram esgotados todos os 

meios hábeis para sua localização.

Vale lembrar que, existem outros instrumentos que possibilitam a pesquisa 

de endereço dos quais não se valeu a parte autora.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, forneça o endereço correto do executado para o correto 

deslinde do feito ou requeira o que entender de direito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intime-se.

Ás providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 27 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18275 Nr: 1268-46.2009.811.0017

 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): Sizernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIZERNANDO ALVES DA SILVA, Cpf: 

79028144153, Rg: 1023073-4, Filiação: Ivone Alves da Silva, data de 

nascimento: 29/03/1978, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

casado(a), mecânico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 716,73 (Setecentos e dezesseis reais e 

setenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de de encaminhamento do débito à 

Fazenda Pública Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 02 de abril de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38810 Nr: 2550-80.2013.811.0017

 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: Novais & Marçal LTDA - ME, Almir Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Gomes da Silva-ME, Darci Gomes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARCI GOMES DA SILVA, Rg: 687265, 

Filiação: Dinir Silva Gomes e José Gomes, data de nascimento: 06/03/1968, 

brasileiro(a), divorciado(a), autonomo, Telefone (66) 9953-4951. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 701,56 (Setecentos e um reais e cinquenta e 

seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de de encaminhamento à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 02 de abril de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17446 Nr: 333-06.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPAC, XAC, Andrielle Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Costa Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - Marcelo 

Durval Sobral Feitosa - OAB:100380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERSON COSTA CASTRO, Cpf: 

00605628114, Rg: 1504608-7, Filiação: Paulo Tolentino de Castro e 

Irenildes Costa Castro, brasileiro(a), solteiro(a), trabalhador rural. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 585,78 (Quinhentos e oitenta e cinco reais e 

setenta e oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de de encaminhamento à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 02 de abril de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43447 Nr: 529-63.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telmo de Almeida Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE DE OLIVEIRA - 

OAB:21304/O

 Autos ID N.º 43447.

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, uma vez que o 

Magistrado titular da Vara encontra-se regularmente afastado, redesigno a 

presente oralidade para o dia 12/04/2018 às 16:00min (Horário Oficial do 

Estado).

 Intime-se.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

De Porto Alegre do Norte – MT para São Félix do Araguaia/MT, 14 de junho 

de 2017.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132689 Nr: 2336-21.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janer Antunes Nascente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ulindinei Araújo Barbosa - 

OAB:3252

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente os embargos a execução o que faço 

com fulcro nos artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

extinguindo-se o feito com resolução de mérito.Sem custas processuais 

em razão do disposto no artigo 39 da Lei 6830 /80.Com o trânsito em 

julgado da presente, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34720 Nr: 774-79.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Jorge Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia para o fim de:1)- 

CONDENAR o acusado Antônio Jorge Diniz, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 14 da Lei nº 0.826/2003, nos termos do artigo 

387 do Código de Processo penal; 2)- ABSOLVER o acusado Antônio 

Jorge Diniz, pelo crime previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, nos 

termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; 3)- ABSOLVER o 

acusado Antônio Jorge Diniz, pelo crime previsto no artigo 306 da Lei 

9.503/97, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal. 

REGIMECom fundamento no artigo 33, § 2.º e 3.º c/c artigo 59, III, do 

Código Penal, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no regime 

ABERTO.Substituição por pena restritiva de direitos: O artigo 44, incisos I, 

II e III, do Código Penal, preceitua que as penas restritivas de direito são 

autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena 

não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência 

ou grave ameaça à pessoa, o réu não for reincidente em crime doloso e 

as circunstâncias judiciais indicarem que a substituição seja suficiente. Na 

hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos legais.Portanto, em 

observância aos artigos 44, § 2.º e § 3.º c/c 45 e 46 do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de 

direitos, por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação 

evidenciada, como forma de buscar resgatar o sentimento utilitário do 

agente, consistentes em:I)- prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, 

vigente à época de execução da pena, a entidade pública ou privada com 

destinação social; nos termos do artigo;II)- prestação de serviços à 

comunidade ou a entidade pública, atendendo ao disposto nos parágrafos 

3.° e 4.° do artigo 46 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42030 Nr: 2365-08.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Jefferson de Aragão Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na 

denúncia para desclassificar a conduta imputada a DANIEL JEFFERSON 

DE ARAGÃO CUSTÓDIO, brasileiro, casado, portador da RG/C.I n. 

6538037 SSP/RJ, nascido aos 21/05/1988, natural de Rio de Janeiro/RJ, 

filho de Francisco de Assis Custódio e Roseane de Aragão Custódio, para 

uso de entorpecentes nos moldes do art. 28, da Lei 11.343/2006 (Lei de 
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Drogas). Atento as diretrizes legais, aplico ao sentenciado DANIEL 

JEFFERSON DE ARAÚJO CUSTÓDIO, a pena de Advertência sobre os 

efeitos da droga, tal como preleciona o artigo 28, I, da Lei 11.343/2006, por 

entender como adequada e suficiente à situação. A pena será aplicada em 

audiência a ser designada após o trânsito em julgado dessa 

decisão.Oportunamente, comunique-se aos órgãos de identificação 

criminal e justiça eleitoral. Sem custas processuais (CPP, art. 804), pois os 

acusados foram assistidos pela Defensoria Pública.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cientifique-se o Parquet.Transitada em julgado, 

proceda-se com as anotações e comunicações devidas, arquivando-se o 

presente com as cautelas de estilo.Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134582 Nr: 1201-37.2016.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindamara da Silva Araújo, MASA, DSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivam Sousa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte autora, na pessoa de 

seu D. Advogado, para manifestar-se acerca da possibilidade de 

atualização do respectivo endereço, ante o teor da certidão do oficial de 

justiça à fl. 46, registrando que há audiência de conciliação marcada no 

CEJUSC para o dia 25/05/2018, às 13h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33138 Nr: 1848-08.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emival Rodrigues Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 33138

 Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte exequente 

pessoalmente para, 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.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31034 Nr: 2275-39.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Martins da Silva, KML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Luz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 31034

 Vistos.

Considerando o lapso temporal percorrido durante o trâmite do julgamento 

do recurso interposto, determino a intimação da parte autora 

pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9819 Nr: 716-23.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divininho da Farmácia, Marcio Costa 

Gonçalves, Welton Gonçalves, Antonio Neto Dias Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves - 

OAB:8625-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 9819

 Decisão

 Vistos, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido da ultima petição, intime-se a parte 

autora via DJE para, 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.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41631 Nr: 2085-37.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Isabel Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 41631

 Despacho.

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para querendo apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 02 de abril de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135457 Nr: 1817-12.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Pereira dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 135457

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação de fls. 84/136, no 

prazo legal.

Após, 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.
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Intimem-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31131 Nr: 2372-39.2010.811.0017

 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: Dominga Rodrigues Pinto 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:

 Autos ID N.º 31131

 Vistos.

INDEFIRO o requerido pela parte autora às fls. 154/157, uma vez que é 

necessária a produção de prova testemunhal no presente feito, por se 

tratar de Aposentadoria Rural por Idade, o que demanda maior análise de 

elementos probatórios, não havendo que se falar em coisa julgada 

material.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61603 Nr: 1289-89.2017.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edesio Oliveira Silva e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 01 de dezembro de 2017, às 10:30 horas.

Autos n°: 61603

PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público e o 

Advogado nomeado para o ato.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a inquirição da testemunha 

Reginaldo. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que não há defensoria pública nesta Comarca, nomeio para 

o ato o Dr. Anderson Rogério Grhal, o qual fixo honorário em 1 (um) URH.

Em face do cumprimento integral da finalidade deprecada, devolva-se a 

presente carta precatória ao Juízo de origem.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Alexandre Balas

Promotor de Justiça

Anderson Rogério Grhal

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61646 Nr: 1306-28.2017.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Santana Calhau Socoré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 01 de dezembro de 2017, às 10:05 horas.

Autos n°: 61646

PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público e o 

Advogado nomeado para o ato.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a inquirição da testemunha Neiff. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que não há defensoria pública nesta Comarca, nomeio para 

o ato o Dr. Anderson Rogério Grhal, o qual fixo honorário em 1 (um) URH.

Em face do cumprimento integral da finalidade deprecada, devolva-se a 

presente carta precatória ao Juízo de origem.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Alexandre Balas

Promotor de Justiça

Anderson Rogério Grhal

Advogado

Edital Citação

Processo: 1494-89.2015.811.0098, Código: 62756, Espécie: Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL, 

Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONNY MAYCON SIQUEIRA MIRANDA 

(Réu(s)), Cpf: 06214272171, Rg: 2244522, Filiação: Vera Lucia Pacheco 

Siqueira e Rivelino de Souza Miranda, data de nascimento: 18/02/1996, 

brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), servente de 

pedreiro, Telefone 99057940, Endereço: Rua Ernestro Silva, S.n., Bairro: 

Maria da Conceição, Cidade: Porto Esperidião-MT, CEP: 78240000. Resumo 

da Inicial: Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 15 de 

dezembro de 2015, o réu adquiriu coisa que sabia ser produto do crime, 

consistente em uma corrente de cor dourada, com pingente de santa , pelo 

valor de 15, 00 (Quinze Reais), objeto avaliado em R$ 100,00 ( Cem reais) 

conforme auto de avaliação de fls12. Despacho: Processo nº 

24943.2016.811.0098Código nº 55431Vistos em correição. Considerando 

que a peça inicial acusatória narra com perfeição a existência, em tese, de 

infração penal, apontando indícios suficientes de autoria, bem como 

atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não 

ocorrendo, ademais, qualquer das hipóteses de sua rejeição previstas no 

artigo 395 do mesmo Código, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor 

de Jhonny Maycon Siqueira Miranda e Sebastião José Ferreira, na forma 

em que foi proposta. Nos termos do artigo 396 do CPP, citem-se os 

acusados para responderem a ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, que será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado.Na 

resposta, os acusados poderão 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), 

qua l i f i cando-as  e  requerendo  sua  in t imação ,  quando 

necessário.Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, o que 

deverá ser certificado, venham os autos conclusos. Apresentadas as 

defesas, ou ça se o representante do Ministério Público, sobre as 

preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias. No 

mais, defiro os requerimentos ministeriais de fl. 66.Após,volte-me 

conclusos para designação de audiência. Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra se. Porto Esperidião-MT, 31 de março de 2016.Lílian 

BartolazziLaurindoJuíza Substituta E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 
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presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei. Porto 

Esperidião, 03 de abril de 2018

Comarca de Querência

Despacho

Trata-se de recurso proposto pela candidata RENATA ARRUDA 

AMBROZIO em face do PROCESSO SELETIVO PARA CONCILIADOR DO 

SEJUSC – Edital nº. 3/2018/DF de 22 de janeiro de 2018.

A candidata discorre em seu arrazoado que a questão de número 25 do 

caderno de provas encontra-se com alternativa incorreta no gabarito. 

Alega que a banca considerou a letra C como alternativa correta da 

questão de nº 25, no entanto, no artigo 362, inciso I, deixa claro como 

sendo a letra B a assertiva correta.

Ademais, alega que a soma aritmética está incorreta na lista de 

classificação preliminar, exposto no mural do fórum desta Comarca de 

Querência/MT, estando somente com 27 pontos assertivos, sendo que "de 

acordo com meu caderno de provas a somatória é de 29 pontos de acordo 

com gabarito preliminar, tirando a questão de nº 25 acima citada".

Pois bem.

 O artigo 362, inciso I, do Código de Processo Civil, enuncia que "a 

audiência poderá ser adiada por convenção das partes". Ademais, o 

artigo 360, inciso V, do CPC, enuncia que "o juiz exerce o poder de polícia, 

incumbindo-lhe registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos 

apresentados em audiência".

 Desta forma, assiste razão ao recurso da candidata, sendo de rigor a 

alteração do gabarito.

Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso para alterar o 

gabarito preliminar da questão de nº 25, da assertiva "C" para a "B".

 De outro lado, indefiro o pedido aduzido pela candidata, visto que a 

mesma já possui o caderno de provas e pode proceder à conferência 

mediante o gabarito oficial.

Às providências.

Querência – MT, 03 de abril de 2018.

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para

Conciliador do Sejusc-Comarca de Querência-MT.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52963 Nr: 4101-61.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO BOLSANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER BUTZGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL NARDÃO - OAB:17560/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito 

designando a data de audiência preliminar para o dia 23 de março de 2018, 

às 14h30m (MT), devendo a parte autora ser intimada via DJE, na pessoa 

de seu advogado; e a requerida por meio de Mandado de Citação e 

Intimação de Audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57014 Nr: 1230-24.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA MARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Por ora, indefiro o pedido de arresto online visto que é cabível a realização 

da medida quando não encontrado o executado para citação, a exegese 

do art. 653, caput, do CPC, visando evitar que a tentativa frustrada de 

localizar o devedor impeça o regular andamento da execução, 

assegurando, desse modo, a efetivação de futura penhora no feito 

executivo. Entretanto, não há sequer tentativa de citação na espécie, de 

modo que entendo prudente a apreciação do pedido em momento posterior 

à tentativa de localização da parte ré.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57043 Nr: 1244-08.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Eugênio de Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Colling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney - OAB:, Paulo Roberto Frantz Hippler - 

OAB:OAB/MT 23.346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SECRETARIA: CADASTRAR ADVOGADOS DO POLO PASSIVO (observar 

execução de título extrajudicial apensada).

Defiro a gratuidade. Anote-se.

Recebo os embargos à execução para discussão, sem atribuição de 

efeito suspensivo, vez que não há garantia de penhora, depósito ou 

caução.

Intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo de 15 dias, 

apresentar impugnação, na forma do art. 920 do NCPC.

Determino que a Secretaria providencie o cadastro atualizado de todas as 

partes e Procuradores que, eventualmente, não se encontrem habilitados 

nestes autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57033 Nr: 1240-68.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS E OSTROSKI LTDA, JOEL 

SEBASTIÃO BERNARDIS, Eliane Felipe, DIRCEU OSTROSKI, SUZANA 

APARECIDA KOTVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 
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monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57013 Nr: 1229-39.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY FERNANDES DA SILVA, Jeovacy Pereira da 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

 Defiro a gratuidade. Anote-se.

Cite-se a parte ré para que apresente contestação no prazo legal.

Citem-se os confinantes para que se manifestem sobre a pretensão 

formulada na petição inicial, opondo (eventualmente) resistência ao 

pedido.

Intimem-se a União, o Estado e a Prefeitura de Querência - MT (observar 

envio dos autos).

Oficie-se ao Registrador do 1º Ofício de Querência - MT para que preste 

informações sobre a viabilidade registral do imóvel, opondo eventual 

resistência ao pedido (oficie-se com cópia da petição inicial).

Após, ao MP.

Por fim, conclusos para sentença ou instrução probatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56486 Nr: 1036-24.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreazza Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE JESES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57034 Nr: 1241-53.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA FERNANDES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 57123 Nr: 1270-06.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Alimentos Mantiqueira Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRATO FINO COMERCIO DE REFEICOES LTDA. 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o mandado de cumprimento do 

Mandado de Execução. Informo ainda aos advogados, que a escrivania 

não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas 

juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor 

de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57097 Nr: 1259-74.2018.811.0080

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O acordo realizado entre as partes visa colocar termo ao conflito de 

interesses estabelecido no litígio e tem como objeto a composição dos 

danos, o que é objeto de análise nos processos de códigos 

87115-83.2013.8.09.0137 (1ª Vara de Rio Verde – GO); 2781- 

58 .2014 .8 .09 .0137  ( 2 ª  V a r a  d e  R i o  V e r d e  –  G O ) ; 

87120-08.2013.8.09.0137 (2ª Vara de Rio Verde – GO) ; 

25134-03.2014.8.09.0137 (2ª Vara de Rio Verde – GO); 

115424-56.2014.8.09.0137 (2ª Vara de Rio Verde – GO).

Assim, a competência para processá-lo e julgá-lo está outorgada com 

exclusividade ao Juízo do qual emergira o provimento, ou seja, o título 

deve ser executado nos autos do processo em que foi firmado o acordo 

homologado judicialmente, de modo que este juízo poderá avaliar o 

eventual descumprimento do estabelecido, eis que conhecedor dos 

estritos termos do que fora entabulado.

Desta forma, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO DE QUERÊNCIA – 

MT, determinando a remessa dos autos à Comarca de Rio Verde – GO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52275 Nr: 3736-07.2017.811.0080

 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: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA PEREIRA CIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:4752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento da diligência mediante emissão de guia, disponível no sítio 

e l e t r ô n i c o  d o  P J M T ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão. Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45087 Nr: 269-20.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cristiano Graebin - 

OAB:42855/RS, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:85151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, por intermédio de seu advogado, via DJE, para que 

proceda com o correto recolhimento da guia apresentada, uma vez que a 

data de emissão da guia não bate com o recolhimento (data anterior à 

emissão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37287 Nr: 1105-61.2015.811.0080

 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: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, VERA REGINA MARTINS - OAB:RS/34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento da diligência, uma vez que foi pago somente 

por um ato, mediante emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do 

PJMT, (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57053 Nr: 1248-45.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENI CAETANA NOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57027 Nr: 1239-83.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MORAES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de eventuais pedidos liminares para após a 

apresentação da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da 

outra parte.

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.: 57016 Nr: 1231-09.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35720 Nr: 455-14.2015.811.0080

 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): WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedentes os pedidos formulados na denúncia para, nos termos do 

artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o acusado 

WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES, já qualificado nos autos, pela 

suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2.º, inciso IV, c.c. 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.O acusado será julgado pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca.Intimem-se, pessoalmente, o acusado, o 

defensor e o Ministério Público, do teor da sentença de pronúncia, tudo em 

conformidade com o que preceitua o artigo 420, inciso I, do CPP.Com o 

trânsito em julgado da presente, certifique-se e intimem-se as partes para 

apresentação de rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 422 do CPP. Após, tornem conclusos para deliberação. Para 

conveniência da instrução criminal em plenário e para a garantia da ordem 

pública, o acusado não poderá recorrer em liberdade, pois trata-se de 

crime grave e, ademais, em liberdade, o pronunciado poderá colocar em 

risco a instrução criminal, evadindo-se do domicílio da culpa, numa 

tentativa ou fraqueza de se furtar à aplicação da lei penal. Saliente-se que 

a prisão preventiva de WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES foi 

decretada em 31 de dezembro de 2016 e, até a presente data, não houve 

alteração fática no presente caso, subsistindo os requisitos autorizadores 

de sua segregação cautelar. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47886 Nr: 1467-92.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Lima Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Ante É o relatório. Fundamento e DECIDO. Analisados os autos, observo 

que a defesa, quando de suas alegações finais, apresentou petição e 

requereu a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, 

para verificação de sua higidez mental à época dos fatos e atualmente, 

bem como apresentou quesitos, em observância ao princípio da ampla 

defesa. Desta forma, converto o julgamento em diligência e determino vista 

ao Ministério Público para manifestação. Após, tornem conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, uma vez que o réu se 

encontra PRESO. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47887 Nr: 1468-77.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na denúncia 

para, nos termos do artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIAR o acusado LEANDRO LEAL DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, do 

Código Penal, c.c. artigo 244-B do ECA, em concurso material (CP, artigo 

69). O acusado será julgado pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca.Intimem-se, pessoalmente, o acusado, o defensor e o Ministério 

Público, do teor da sentença de pronúncia, tudo em conformidade com o 

que preceitua o artigo 420, inciso I, do CPP.Com o trânsito em julgado da 

presente, certifique-se e intimem-se as partes para apresentação de rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 422 do CPP. Após, 

tornem conclusos para deliberação. Para conveniência da instrução 

criminal em plenário e para a garantia da ordem pública, o acusado não 

poderá recorrer em liberdade, pois trata-se de crime grave e, ademais, em 

liberdade, o pronunciado poderá colocar em risco a instrução criminal, 

evadindo-se do domicílio da culpa, numa tentativa ou fraqueza de se furtar 

à aplicação da lei penal. Saliente-se que a prisão preventiva de Leandro 

Leal dos Santos foi decretada em 30 de abril de 2017 e, até a presente 

data, não houve alteração fática no presente caso, subsistindo os 

requisitos autorizadores de sua segregação cautelar. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54016 Nr: 4907-96.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Policia Judiciária Cível de Querência

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Eduardo Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial acusatória, o que faço para o fim 

de CONDENAR o acusado FRANCISCO EDUARDO SOUZA SILVA, já 

qualificado nos autos, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 

157, §§ 1.º e 2.º, incisos I e II, do Código Penal. MANTENHO a pena final 

em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, O QUE 

TORNO DEFINITIVA. entendo que o regime inicial adequado de 

cumprimento da pena é o FECHADO. Com fundamento no artigo 387, § 1º, 

do Código de Processo Penal, nego o direito de recorrer em liberdade, 

tendo em conta o regime inicial de pena imposto, a repercussão social do 

delito, bem como pelo fato de o agente ter permanecido preso durante todo 

o julgamento. Ademais presentes o fumus comissi delict (materializado na 

sentença condenatória recorrível) e o periculum libertatis (garantia da 

ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal), autorizadores da 

custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.Expeça-se mandado de prisão em desfavor do 

acusado FRANCISCO EDUARDO SOUZA SILVA em razão do teor desta 

sentença condenatória.Ante a nomeação de advogado dativo para atuar 

na defesa técnica do acusado, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 08 (oito) URH’s. 

Isento o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, uma 

vez que sua defesa técnica foi patrocinada por advogado dativo.Intime-se 

a vítima, conforme determinação constante no artigo 201, § 2º, do 

CPP.Expeça-se guia provisória de cumprimento de pena. Eventual 

detração será realizada pelo juízo da execução.Com o trânsito em julgado, 

expeça-se guia definitiva para a execução da pena, expedindo-se, ainda, 

o MANDADO DE PRISÃO em desfavor do réu.Após, comunique-se a 

condenação via sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49658 Nr: 2358-16.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME BATISTA DE CRISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE QUE TORNO DEFINITIVA.Tendo em vista que o tipo penal no 

qual incidiu o acusado apresenta pena de multa cumulada, fixo-a, 

proporcionalmente, em 50 (cinquenta) dias-multa.Inexistindo informações 

acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo 

legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época 

dos fatos.A pena de multa será revertida ao Fundo Penitenciário 

Estadual.Inviável a concessão dos benefícios dos artigos 44 (conversão 

da pena privativa de liberdade em restrita de direitos) e 77 (suspensão 

condicional da pena), ambos do Código Penal, ante o total da pena 

imposta.Para cumprimento da reprimenda e considerando-se que o réu é 

REINCIDENTE, bem como a natureza do crime, cometido mediante grave 

ameaça exercida com emprego de arma, causando verdadeiro pânico 

social e abalando severamente a ordem pública desta Comarca, entendo 

que o regime inicial adequado de cumprimento da pena é o FECHADO. Com 

fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, nego o 

direito de recorrer em liberdade, tendo em conta o regime inicial de pena 

imposto, a repercussão social do delito, bem como pelo fato de o agente 
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ter permanecido preso durante todo o julgamento. Ademais presentes o 

fumus comissi delict (materializado na sentença condenatória recorrível) e 

o periculum libertatis (garantia da ordem pública e assegurar a aplicação 

da lei penal), autorizadores da custódia cautelar,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42491 Nr: 1785-12.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Porphirio P. dos 

Santos - OAB:24.492/MT

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para, nos termos do artigo 413, § 1°, do 

Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu FABIANO DE SOUZA SILVA, 

já qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos, II e IV, 

c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 

do CP).O acusado será julgado pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca.Intimem-se, pessoalmente, o acusado, o defensor e o Ministério 

Público, do teor da sentença de pronúncia, tudo em conformidade com o 

que preceitua o artigo 420, inciso I, do CPP.Com o trânsito em julgado da 

presente, certifique-se e intimem-se as partes para apresentação de rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 422 do CPP. Após, 

tornem conclusos para deliberação. Nos termos do §3º, do art. 413, do 

CPP, para conveniência da instrução criminal em plenário e para a garantia 

da ordem pública, o acusado não poderá recorrer em liberdade, pois 

trata-se de crime grave e, ademais, em liberdade, o pronunciado poderá 

colocar em risco a instrução criminal, evadindo-se do domicílio da culpa, 

numa tentativa ou fraqueza de se furtar à aplicação da lei penal. 

Saliente-se que a prisão preventiva de Fabiano decretada em setembro de 

2016 e, até a presente data, não houve alteração fática no presente caso, 

subsistindo os requisitos autorizadores de sua segregação cautelar. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14807 Nr: 776-93.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PEREIRA NOLETA

 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 S. Petito Ribeiro Massai - 

OAB:7.399/MT

 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.: 13031 Nr: 121-58.2007.811.0080

 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: SANDRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-26.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO VIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANE DA CRUZ MACHADO OAB - MT0019902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL DE 

QUERÊNCIA Vistos. Recebo o recurso inominado em seus efeitos legais. 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-72.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de transferência dos valores. Expeça-se alvará de 

levantamento. Aguarde-se em cartório a sua efetivação. Após, intime-se a 

parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado da r. 

sentença profira nos autos e em seguida arquive-se. Cumpra-se. Às 

providências. Querência, data inserida na movimentação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010042-26.2012.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA FERREIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010042-26.2012.8.11.0080 EXEQUENTE: BRASMAT MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: ROSANA FERREIRA DA SILVA - 

ME Vistos. Realizada a pesquisa através do BacenJud, restou negativa. 

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05(cinco) dias, indique 

bens penhoráveis, sob pena de extinção do feito. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010082-71.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DUARTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROKASA COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010082-71.2013.8.11.0080 REQUERENTE: VALTER DUARTE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ELETROKASA COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA. 

Vistos Compulsando os autos, verifico que a parte Requerida efetuou o 

depósito referente à condenação e a parte Autora peticionou pedindo o 

levantamento dos valores(vide Id 9051440). Por consequência, 

proceda-se a transferência em conformidade com os dados bancários 

acostados junto ao Id 9051440. Intime-se a parte requerida para proceder 

ao recolhimento da máquina de lavar, conforme petição juntada ao Id 

9051140. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

9.099/95. Após, com as devidas cautelas, arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-12.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WALTYELLIKIS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA ROCHA MARAES - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos informando novo endereço válido da parte Requerida, uma vez 

que não foi encontrada pela Oficial de Justiça, conforme certidão de ID 

12436106.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36103 Nr: 2658-83.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILCAR TOBIAS, Cacilda Rondelli Tobias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIN RAMPELOTTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA HELENA 

MANZANARES SOUTO - OAB:199322/SP, MARCELLINO SOUTO - 

OAB:58066/SP, RICARDO VIDAL - OAB:2679/O, SALATIEL CANDIDO 

LOPES - OAB:132010/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682/B

 Isso posto, JULGO improcedentes os pedidos aduzidos pelo Executado 

na presente impugnação, mantendo os valores já bloqueados, 

determinando a sua imediata transferência para a conta única.Passado em 

julgado o presente decisório, autorizo o levantamento, pela Exeqüente, dos 

valores bloqueados, na proporção informada na petição de p. 247 (Ref: 

77).  Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.À s 

providências.Canarana/MT, 12 de dezembro de 2017.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49292 Nr: 2204-98.2017.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdO, DRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784, JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES - 

OAB:MT/11.784, Jacqueline Cavalcante Marques - OAB:MT0011784O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona das partes 

Requerentes para que estas compareçam à sede desta Serventia Judicial 

para retirar o TERMO DE GUARDA DEFINITIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34952 Nr: 1660-18.2014.811.0079

 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: BRADESCO LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIUZA PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

BANCO BRADESCO LEASING S/A ajuizou ação de REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE com pedido de liminar contra MARIUZA PINTO FERREIRA, sob o 

resumido fundamento de que celebrou contrato de arrendamento 

mercantil, para aquisição do veículo automotor e, ante a mora quanto às 

prestações vencidas, pretendeu a retomada do bem. Acompanhando a 

inicial foram juntados documentos.

 A liminar foi deferida.

 Citada, a parte ré não apresentou defesa, quedando-se inerte.

Vieram conclusos os autos para sentença. É o relatório. Fundamento e 

Decido.

Citado pessoalmente mediante oficial de justiça, o polo passivo não ofertou 

resposta ao pedido, operando-se a revelia.

 Frente a essa situação, duas consequências emergem da lei processual. 

A primeira, o julgamento antecipado do mérito, em conformidade com o 

artigo 355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. A segunda, a 

presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Não tendo a parte acionada contestada o pedido, tem-se por verdadeiros 

os fatos afirmados na petição inicial, decorrendo o julgamento antecipado 

do mérito.

 Vale dizer, ainda, que o proponente comprovou documentalmente, com a 

petição inicial, a existência do contrato e o inadimplemento.

 Destarte, é de rigor procedência do pedido.

 Ante o exposto. TORNO DEFINITIVA a liminar e, via de consequência, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art.487, 

I, do CPC, acolhendo o pedido requerido na exordial, para declarar 

rescindido o contrato de arrendamento mercantil entabulado entre as 

partes, tornando definitiva a posse e a propriedade do veículo já 

apreendido, objeto do contrato, em favor do autor, objeto do contrato.

Custas já recolhidas que deveráo ser suportadas pela parte ré.

Condeno a demandada aopagamento das despesas processuais e 

honorários de advogado, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), com juros legais moratórios contados do trânsito em julgado desta 

sentença – art. 85, §§8º e 16º, NCPC.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35737 Nr: 2361-76.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 24/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35731 Nr: 2355-69.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coraci da Costa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 24/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35666 Nr: 2300-21.2014.811.0079

 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: Elizabeth Veríssimo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 24/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35052 Nr: 1749-41.2014.811.0079

 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: Melquides Ferreira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 25/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34975 Nr: 1678-39.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 25/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34914 Nr: 1627-28.2014.811.0079

 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: JOSE INACIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:MT 18.2987 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 25/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34912 Nr: 1625-58.2014.811.0079

 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: Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:MT 18.2987 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 26/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33206 Nr: 35-46.2014.811.0079

 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: João Duarte Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 
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impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 26/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30860 Nr: 807-77.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CESARINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, DRA. PAULA SIMONE PEZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 26/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35606 Nr: 2246-55.2014.811.0079

 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: Amaurizete Abreu Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 27/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31411 Nr: 1536-06.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA CARDOSO SILVA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 27/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16541 Nr: 1238-53.2008.811.0079

 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 EULZIMAR PEREIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 27/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35605 Nr: 2245-70.2014.811.0079

 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: LUIZ FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 30/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34580 Nr: 1331-06.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 30/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34542 Nr: 1295-61.2014.811.0079

 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: SUZANA SKIERZINSKI, MARIA SALETE ARRUDA 

SKIERZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 30/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30556 Nr: 457-89.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ALVES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 12/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16854 Nr: 1551-14.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRIVAN LACERDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 12/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31410 Nr: 1535-21.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA NUNES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 13/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19373 Nr: 698-34.2010.811.0079

 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 ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 13/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16203 Nr: 895-57.2008.811.0079

 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: Miguel Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 13/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33411 Nr: 216-47.2014.811.0079

 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: Josafá Cunha da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 14/04/2018, 

a partir das 10:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31515 Nr: 1651-27.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 14/04/2018, 

a partir das 10:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31180 Nr: 1252-95.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 14/04/2018, 

a partir das 10:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14286 Nr: 620-45.2007.811.0079

 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: Deuci de Toledo Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 14/04/2018, 

a partir das 10:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14154 Nr: 486-18.2007.811.0079

 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: Vitalino Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 14/04/2018, 

a partir das 10:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33221 Nr: 50-15.2014.811.0079

 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: Jurema Machado da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 16/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32136 Nr: 587-45.2013.811.0079

 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: CLEONICE GAMARA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 16/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19368 Nr: 693-12.2010.811.0079

 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: GERCIMAR ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 16/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34446 Nr: 1209-90.2014.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Miranda Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 17/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30866 Nr: 813-84.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 17/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14298 Nr: 633-44.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto Felipe da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 17/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34381 Nr: 1145-80.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 18/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30862 Nr: 809-47.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BERCI PARENTE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 18/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30770 Nr: 673-50.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 18/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35607 Nr: 2247-40.2014.811.0079

 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: Meirani Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 19/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35604 Nr: 2244-85.2014.811.0079

 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: Francisco de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 19/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34480 Nr: 1239-28.2014.811.0079

 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: Ana Badia Pereira Soares Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:17880-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 19/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34956 Nr: 1663-70.2014.811.0079

 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: Davina Alves Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 20/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30435 Nr: 339-16.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANE PEREIRA DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 20/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19693 Nr: 1015-32.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE RIBEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 20/04/2018, 

a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31097 Nr: 1155-95.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSE BENTO DE RESENDE - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20886 Nr: 513-59.2011.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19454 Nr: 779-80.2010.811.0079
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 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDAIANE TAVEIRA DA SILVA, Maria Cláudia Taveira 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16537 Nr: 1249-82.2008.811.0079

 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: BERNARDINA BESERRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Considerando-se a prioridade do feito, bem como a 

lentidão para a realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação 

anteriormente realizada. 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30446 Nr: 350-45.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUSCIMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

 Chamo o feito à ordem.

 Trata-se de ação previdenciária proposta por MARIA LUSCIMAR DA 

SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ambos já 

qualificados nos autos, objetivando a concessão de benefício de 

aposentadoria por invalidez.

 Juntou documentos.

 Recebida a inicial, determinou-se a citação da autarquia ré.

 Contestação arguindo preliminarmente a falta de interesse de agir da 

parte autora.

 Saneado o feito, foram realizadas as provas pericial e testemunhal, 

consoante CD de mídia anexo.

 Intimadas para manifestação acerca do laudo pericial, as partes 

permaneceram inertes.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Inicialmente, esclareço que o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e 

requer providência IMEDIATA e URGENTE.

 Chamo o feito à ordem e converto o julgamento em diligência ante a 

inexistência de comprovação da postulação administrativa da parte autora 

(comunicação de decisão do INSS na esfera administrativa).

 Desta forma e em observância a determinação do STF proferida em sede 

de repercussão geral no RE 631240/MG, intime-se a parte autora para 

que, NO PRAZO IMPRORROGÁVEL de 30 (trinta) dias, junte aos autos a 

comunicação de decisão do INSS na esfera administrativa.

 Transcorrido o prazo supra "in albis", tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18217 Nr: 1192-30.2009.811.0079

 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: Agropastoril Canarana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:MT/4.456-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Trata-se de ação de usucapião extraordinária, ajuizada ainda no ano de 

2009, ou seja, há mais de 08 anos, e não há qualquer possibilidade de 

julgamento.

Pelo contrário, em razão da própria inércia da parte autora, o feito se 

arrasta desde janeiro de 2012 (fls. 105/106), sem o cumprimento integral 

da decisão proferida, muito embora a parte autora tenha sido intimada 

duas vezes para providenciar os atos necessários para a regularização 

da demanda.

Isso porque constato o pertinente despacho de fl. 114, com data de janeiro 

de 2013, qualquer resposta até o presente momento.

A propósito, a manutenção do feito sem a regularização da citação dos 

confinantes é impossível, bem como INEXISTENTE ATÉ HOJE A CITAÇÃO 

DA PARTE RÉ.

Questionada a respeito, limitou-se a parte autora a requerer - de forma 

genérica - a citação por edital, o que não se coaduna com o esgotamento 

das diligências possíveis para a efetivação do ato. Inclusive, esclareço 

que seu deferimento se afigura temerário.

Por fim, esclareço que a área é extensa (de acordo com fl. 39 se refere a 

mais de 2 mil hectares), em TOTAL DESACORDO COM O PROVIMENTO N. 

09/2017 da CJG.

Assim, considerando-se que o feito está classificado na META 2 do 

Conselho Nacional de Justiça, muito longe de um julgamento de mérito, 

mormente pela própria inércia da parte autora, julgo EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a completa 

ausência de pressupostos processuais, facultando-se novo ajuizamento, 

a qualquer instante, observando-se estritamente o Provimento que 

recomenda diretrizes ao assunto.

Sem custas pendentes.

Não há condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19369 Nr: 694-94.2010.811.0079

 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: NADIR DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

 Analisados os autos, observo que a presente ação foi proposta no ano 

de 2010 e até o presente momento não foi realizada perícia médica, prova 

esta imprescindível para constatação da incapacidade laborativa da parte 

autora.

 Desta forma, considerando que os autos pertencem a Meta 02 do CNJ e 

que a carta precatória para tal finalidade (realização de perícia médica) foi 

expedida em 28/04/2017, oficie-se ao Juízo Deprecado para informações 
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acerca do cumprimento da missiva, bem como sua devolução com a 

juntada do laudo pericial.

 Com a vinda, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 

(dez) dias.

 Por fim, tornem conclusos para deliberações e designação de audiência 

de instrução, se necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34913 Nr: 1626-43.2014.811.0079

 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: Venancia Alves Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:MT 18.2987 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 SENTENÇA.

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária proposta por VENÂNCIA ALVES 

SOARES em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados, objetivando-se, em síntese, a concessão de 

amparo social ao deficiente. Juntou documentos.

 Consta dos autos determinação de emenda à petição inicial a fim de 

acostar a comprovação da postulação administrativa da parte autora 

(comunicação de decisão do INSS).

 A ação foi proposta em 2014 e até o presente momento a parte autora 

permaneceu inerte.

 Os autos vieram-me conclusos para deliberações.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 Inicialmente, esclareço que o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e 

requer providência imediata e URGENTE.

 Depois de detida análise dos autos, concluo que o presente feito deve ser 

extinto sem apreciação do mérito, haja vista que a parte autora não juntou 

documento indispensável à propositura e prosseguimento da ação.

Nos moldes da decisão proferida pelo STF no RE de n. 631.240/MG, em 

sede de repercussão geral e com caráter vinculante a todos os casos em 

curso, a parte autora foi intimada a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo, todavia, permaneceu 

inerte, nada sendo providenciado até então.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, ante a 

ausência de interesse de agir.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, atento às disposições do art. 85 do NCPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do NCPC.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19376 Nr: 701-86.2010.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

 Aguardem-se os autos em cartório a conclusão dos autos apensos de 

código 35934.

 Após, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35934 Nr: 2528-93.2014.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:OAB/GO 28134

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO ofertados pelo INSS nos exatos termos dos 

cálculos apresentados e discriminados pela autarquia em sua impugnação. 

Deixo de condenar a(o) exequente ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, ante a gratuidade da 

justiça.Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em separado 

(parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para regular 

processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos elaborados.Após, 

proceda-se ao necessário.Com a comprovação de depósito, expeça-se 

alvará de levantamento.Com o pagamento dos valores, tornem conclusos 

para extinção. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55490 Nr: 1278-83.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L P AMORIM ME, LIANES PEREIRA DE AMORIM, 

ROBERTO PEREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:GO 18.828, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38538 Nr: 1166-22.2015.811.0079

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Serra Nova Dourada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO CARMO CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ERIKSEN FERREIRA - 

OAB:19517/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie: Recolhimento 

de Custas Judiciais, Taxas Judiciárias e o deposito de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 55566 Nr: 1312-58.2018.811.0079

 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 Conceição Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

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 o art. 344 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.: 55577 Nr: 1317-80.2018.811.0079

 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: SEBASTIANA ALVES FERREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

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 o art. 344 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.: 55576 Nr: 1316-95.2018.811.0079

 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: SEBASTIANA ALVES FERREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

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 o art. 344 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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30030 Nr: 1365-83.2011.811.0079

 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: SGP, RRP, SPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDISLEY DUTRA DE MEDEIROS - 

OAB:30067/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311/MT

 Vistos em correição (Meta 2 CNJ).

SIRLENE GOMES PATRIOTA ajuizou “ação revisional de pensão 

alimentícia” em face de DAVID RAIZ, todos devidamente qualificados, 

pleiteando revisar o valor dos alimentos pagos pelo Requerido para ajudar 

no sustento dos filhos do casal, Raiane Raiz Patriota e Samuel Patriota 

Raiz. Juntou documentos.

 O feito deve ser extinto.

 Uma breve análise dos autos revela que, desde o dia 06 de fevereiro de 

2014, os até então menores estavam sob a guarda do Requerido (decisão 

de fls. 50, autos apensos).

Ora, se os alimentandos estão sob a guarda do Requerido, resta evidente 

a perda do interesse processual da Requerente.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do NCPC.

Sem custas pendentes ou honorárias advocatícios, por conta da 

gratuidade da justiça concedida à parte autora.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20485 Nr: 115-15.2011.811.0079

 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: GONÇALO ALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Sem custas ou honorários, por 

conta da gratuidade da justiça conferida à parte autora.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de 

estilo.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30277 Nr: 181-58.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cimavel Turbo Diesel Ltda, RONALDO JOSE DE SOUZA, 

Adriana Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, para determinar a revisão dos contratos 
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entabulados, nos termos da fundamentação.Nos termos do art. 86, do 

CPC, havendo sucumbência recíproca, cada parte sucumbente arcará 

com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais. Fixo 

os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC devendo este montante ser dividido 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o patrono da parte 

autora e 50% (cinquenta por cento) para o do requerido, incidindo sobre 

os honorários sucumbenciais correção monetária a partir desta data e 

juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se por até 30 (trinta) dias o início de eventual 

fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que deverá o credor 

observar o contido nos arts. 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil.No silêncio, certificando-se, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36127 Nr: 2678-74.2014.811.0079

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 Despacho.

Vistos em correição.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 08/04/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32071 Nr: 531-93.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jason Gomes de Araújo, Jason Gomes de 

Araújo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cléber Junior Stiegemeier - 

OAB:12.198/B

 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 requerente a efetuar a complementação da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, pois a diligência a ser cumprida é na 

cidade de Lambari D'Oeste-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49571 Nr: 36-73.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derly Ferreira de Andrade

 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 impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49584 Nr: 41-95.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Queiroz

 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 impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39528 Nr: 584-69.2016.811.0052

 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: Carlos José de Oliveira, Lilian Drazdauskas Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo José Januacely de Oliveira, Maria de 

Lourdes da Silva Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-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 juntar aos autos, comprovantes 

de recolhimento da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33566 Nr: 515-08.2014.811.0052

 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: Sebastião Djalma da Costa

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por SEBASTIÃO DJALMA DA 

COSTA em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

A parte autora requereu concessão de prazo de 15 (quinze) dias para se 

manifestar, o que foi concedido. (fls. 89).

Decorrido o prazo, sem manifestação, a parte autora foi novamente 

intimada para promover o regular prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pen de extinção (fls.91).

Conforme certidão de fls. 92, novamente decorreu o prazo, sem nenhuma 

manifestação da parte autora.

Pelos fatos acima expostos, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, III, do CPC/15.

Condeno a parte requerente nas custas processuais, contudo, nos termos 

do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13652 Nr: 312-51.2011.811.0052

 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: Maria Aparecida da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo.

Havendo manifestação das partes, façam-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11157 Nr: 484-61.2009.811.0052

 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: José Vagmaker Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo.

Havendo manifestação das partes, façam-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31012 Nr: 867-34.2012.811.0052

 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: Luis José Sobrinho Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, ou ratificar as já existentes no presente feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sendo o silêncio interpretado como desinteresse.

Após, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13366 Nr: 28-43.2011.811.0052

 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: Sebastião Quirino Correia

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por SEBASTIÃO QUIRINO 

CORREIA em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

No decorrer do processo foi determinado que a parte autora trouxesse 

aos autos o pedido de requerimento administrativo feito junto ao INSS, sob 

pena de extinção do feito, por falta de interesse de agir (fls. 101).

Verifica-se que o prazo para juntada do requerimento decorreu ‘in albis’, 

sem manifestação da parte autora (fls.102).

Pelos fatos acima expostos, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VI do CPC/15.

Condeno a parte requerente nas custas processuais, contudo, nos termos 

do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41427 Nr: 1648-17.2016.811.0052

 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: Senhorinha Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1648-17.2016.811.0052 – Código: 41427

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Reitere-se o ofício de ref. 18. Obtida a resposta, cumpra-se integralmente 

a decisão de ref. 14.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47070 Nr: 2487-08.2017.811.0052

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleixo e Alves LTDA ME, Evanildo Aleixo 

Alegre, Jaci Alves Aleixo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-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 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37500 Nr: 922-77.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosmo Antonio Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 922-77.2015.811.0052 – Código 37500

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 29 DE AGOSTO 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.: 34583 Nr: 1185-46.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorothy Quagliato Cezar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mazzante de Paula - 
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OAB:85639

 Processo nº 1185-46.2014.811.0052 – Código 34583

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 29 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.: 39693 Nr: 670-40.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 670-40.2016.811.0052 – Código 39693

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 28 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.: 35959 Nr: 378-89.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Cirino Cavalcante Felipe, Dilson Fermino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038 MT

 Processo nº 378-89.2015.811.0052 – Código 35959

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 22 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.: 37401 Nr: 869-96.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Aparecido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo nº 869-96.2015.811.0052 – Código 37401

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 21 DE AGOSTO 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.: 47405 Nr: 2678-53.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidson Sibof de Campos, Claudemir Cardoso 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo nº 2678-53.2017.811.0052 – Código 47405

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 21 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.: 43945 Nr: 790-49.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 790-49.2017.0052 – Código 43945

Vistos em correição.

Em atenção ao relatório juntado à ref. 67, Dê-se VISTA ao Ministério 

Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38717 Nr: 231-29.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Melo Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Processo nº 231-29.2016.811.0052 – Código 38717

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 24 DE MAIO DE 2018 

ÀS 14H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da última 

decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37886 Nr: 1092-49.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tenório de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo nº 1092-49.2015.811.0052 – Código 37886

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 24 DE JULHO DE 2018 

ÀS 17H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da última 
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decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47907 Nr: 2894-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 2894-14.2017.811.0052 – Código 47907 Pelo exposto, com 

base no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu CLAUDEMIR CARDOSO DOS 

SANTOS como incursos nas sanções do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, 

inc. II e n/f do art. 71, todos do Código Penal a fim de ser submetidos a 

julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca. Quanto à 

possibilidade dos acusado recorrer em liberdade, encerrada a instrução 

processual, verifico que restou evidente, com a narrativa dos fatos e 

elementos de informação até então colhidos, seu elevado grau de 

periculosidade (sobretudo pelo fato do acusado estar sendo investigado 

pela morte dos próprios pais), o que demonstra risco à garantia da ordem 

pública. A garantia da ordem pública, tem por escopo acautelar o seio 

social, impedindo que indivíduos acentuadamente propensos à 

determinadas práticas delituosas venham a dar continuidade às suas 

atividades, ou mesmo porque, em liberdade encontraria os mesmos 

estímulos relacionados com a infração cometida. A este respeito, colhe-se 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF – RT 648/347) e do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ – JSTJ 8/154). Ademais, mostra-se 

presente ainda o requisito da aplicação da lei penal, uma vez que, ao 

saber o réu da presente decisão, poderá se evadir da ação da justiça. 

Desta forma, MANTENHO a custódia preventiva do réu CLAUDEMIR 

CARDOSO DOS SANTOS, devendo permanecer custodiado até a data de 

seu julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca. Deixo de 

determinar que se lance o nome dos acusados no rol dos culpados, em 

face do disposto no art. 5º, inc. LVII da CF. Publique-se, Registre-se e 

Intime-se. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes para a fase 

do art. 422 do CPP e após, voltem-me conclusos para relatório e 

designação de Júri. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49476 Nr: 3658-97.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Rodrigues Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:OAB/MT 18.158

 Processo nº 3658-97.2017.811.0052 – Código 49476

Vistos em correição.

Em tempo e considerando que não houve tempo hábil para a intimação das 

partes e testemunhas, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

12 de ABRIL DE 2018, que se realizará às 17H00MIN, devendo as partes 

serem intimadas nos termos da última decisão exarada.

 INTIME-SE a ré, dando ciência da solenidade.

 Ademais, CUMPRA-SE “in totum” a decisão de ref. 15, expedindo carta 

precatória ao Juizo de Cáceres/MT, visando a citação da ré e seu 

interrogatório.

CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41258 Nr: 1539-03.2016.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerfeson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos: 1539-03.2016.811.0052 – Código: 41258

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante da decisão do Tribunal de Justiça deste estado, que determinou 

remessa dos autos a esta vara a fim de intimar Defensoria Pública para 

apresentar contrarrazões do recurso em sentido estrito interposto pelo 

MP, determino:

 1- Intime-se pessoalmente GERFERSON DE OLIVEIRA para constituir 

advogado para, no prazo de 02 (dois) dias, apresentar contrarrazões ao 

recurso em sentido estrito.

2- Transcorrido o prazo in albis ou caso o suspeito informe não possuir 

condições financeiras para a contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, 

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, em sentença, de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.

3- Intime-se, pessoalmente, o advogado nomeado para, no prazo de 02 

(dois) dias apresentar contrarrazões.

4- Após remetam-se integralmente os autos ao Tribunal, para a retomada 

do julgamento do RESE 140824/2017.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37886 Nr: 1092-49.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tenório de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Autos n.º 1092-49.2015.811.0052 (Código: 37886)

Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

JOSÉ TENÓRIO DE LABUQUERQUE, pela suposta prática do crime previsto 

no artigo 306, caput, c/c art. 298, III, ambos da Lei nº Código de Trânsito 

Brasileiro.

Recebida a Denúncia (ref. 5), o réu foi citado (ref. 12) e apresentou 

resposta escrita à acusação (ref. 17), oportunidade em que não arguiu 

preliminares.

Tendo em vista que o réu era assistido pela Defensoria Pública, que 

encontra-se com os serviços suspensos nesta comarca, INTIME-O para 

informar se possui condições financeiras para constituir advogado, 

devendo o senhor Oficial de Justiça certificar isto.

Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 22398/0, 

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, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

04 de abril de 2018, às 14 horas.

1- Intime-se o réu;

2- Requisitem-se as testemunhas;

3- Caso o réu manifeste-se favorável à nomeação de advogado, intime-se 

este, bem como proceda seu cadastro no Sistema Apolo;

4- Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40555 Nr: 1120-80.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ...Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 31 DE JULHO DE 2018 

ÀS 13H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da última 

decisão exarada.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28766 Nr: 1643-31.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santina Marques de Brito, Aecio Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:OAB/MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 54573 Nr: 2611-90.2013.811.0032

 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 Conceição de Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Santos da Silva., Israel Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - 

OAB:10777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado do autor (Dejair Roberto Liu) , 

a devolver os autos no prazo de 24 (vinte e quatro ) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º do 

Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 2.10.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79989 Nr: 497-08.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRACY GREGORIA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007 CGJ/TJ-MT, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

o AUTOR (A) para ser ouvido (a) sobre a contestação apresentada 

TEMPESTIVAMENTE no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 350 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21917 Nr: 1174-87.2008.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girlene Alves Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:OAB/SP 122.626, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor sobre o desarquivamento dos autos, bem 

como, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80077 Nr: 549-04.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA BATISTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007 CGJ/TJ-MT, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

o AUTOR (A) para ser ouvido (a) sobre a contestação apresentada 

TEMPESTIVAMENTE no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 350 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79985 Nr: 494-53.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007 CGJ/TJ-MT, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

o AUTOR (A) para ser ouvido (a) sobre a contestação apresentada 

TEMPESTIVAMENTE no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 350 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80061 Nr: 536-05.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal do 

INSS - Cuiabá MT - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007 CGJ/TJ-MT, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

o AUTOR (A) para ser ouvido (a) sobre a contestação apresentada 

TEMPESTIVAMENTE (ref. 12) no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 

350 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 58317 Nr: 2149-02.2014.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 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 para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, bem como requerer o que entender de direito 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23339 Nr: 1-10.1980.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Mariano de Miranda e sua Esposa, Benedito 

Miranda, Aniceto de Campos Miranda, Benedita Miranda, Ana Lucia de 

Miranda do Prado, Creuza Maria de Miranda., Lizete Miranda Freitas, 

Antonio Crisóstomo do Prado, Sandra Maria Ferraz de Miranda, Leila 

Bernadete Kalix de Miranda, Fernando Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Arantes de Souza, Dagmar Silva Arantes, 

Hildes Maximiano de Jesus, Sebastião Benedito Arantes, Maria Auxiliadora 

Arantes Woldvogel, Joady Ourives Arantes, João Arantes Filho, Joari 

Catarino Arantes de Souza, Joari Catarino Arantes de Souza, Maria de 

Lourdes Pereira Arantes, Hildes Maximiliano de Jesus Junior, Alexandre 

Tadeu Waldvogel, Azélia Ramos Proença Arantes, Maria Auxiliadora 

Amorim Arantes, João Arantes Filho, Rosa Amelia Ferreira da Costa 

Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rocha Silva - OAB:OAB/MT 

1.564, Marcel Louzich Coelho - OAB:OAB/MT 8.637, Roberto 

Zampieri - OAB:4094, Sidney de Melo - OAB:1891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Bernardinelli 

- OAB:10.668, Davi Soares de Miranda - OAB:7357 - E, Heliomar 

Correa Esteves - OAB:1906, Manoel Ourives Filho - OAB:641, 

Odilzon das Neves Graus - OAB:965

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes, para manifestação, bem como requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 50610 Nr: 535-30.2012.811.0032

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dagmar Silva Arantes, Hildes Maximiliano de Jesus 

Junior, João Arantes de Souza, Sebastião Benedito Arantes, Maria 

Auxiliadora Arantes Woldvogel, Joady Ourives Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia de Miranda do Prado, Aniceto de 

Campos Miranda, Benedito Miranda, Benedita Miranda, Creuza Maria de 

Miranda., Lizete Miranda Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luiz Bernardinelli - 

OAB:10.668, Roberto Zampieri - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

precatoria juntada aos autos, bem como requerer o que entender de direito 

no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-27.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 15:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-27.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 15:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-12.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

INEIAS ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 16:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-94.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO KOLASSA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 16:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-04.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FRANCISCO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 17:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-86.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE SOUZA GERVASIO ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 17:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-38.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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BEATRIZ PEREIRA DA S DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70697 Nr: 1754-44.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Proença - OAB:15440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu causídico para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se, acerca do resultado do requerimento 

administrativo postulado junto ao INSS .

A inércia ensejará extinção desta demanda, por presunção de desistência 

em relação à lide e abandono de causa (CPC, art. 267, III e VIII), frente à 

conjectura do deferimento do pedido, objeto do presente, pela via 

administrativa.

Às providencias.

CUMPRA-SE com URGÊNCIA, por tratar-se de processo da META 2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58469 Nr: 1123-71.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DE SOUZA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmundo da Silva Taques 

Junior - OAB:8463

 Vistos etc.

1. Intime-se o Advogado Dr. Edmundo da Silva Taques Junior (OAB/MT 

8.463) para apresentar os memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Transcorrido o prazo assinalado, e, quedando-se o causídico inerte, 

desde já determino a intimação do acusado para que constitua novo 

defensor no mesmo prazo acima assinalado, sendo que no seu silêncio 

ser-lhe-á nomeado defensor dativo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58138 Nr: 1052-69.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta do réu Carlos Eduardo de Arruda, apresentada 

por meio de Defensor Dativo, ocasião em que optaram por apresentar 

defesa em termos genéricos, deixando para apreciar o mérito da questão 

durante o processo.

O presente caso não se enquadra nas hipóteses da absolvição sumária 

(art. 397 e incisos, do CPP), assim DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de julho de 2018, às 14h00min.

 Intimem-se o Ministério Público, o Defensor (DJE), o réu e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74208 Nr: 1705-66.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE OLIVEIRA BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 Vistos etc.

Considerando que o acusado afirmou possuir interesse na proposta de 

suspensão condicional ofertada pelo MPE, DESIGNO audiência para a data 

de 03 de julho de 2018, às 13h30min.

Intime-se pessoalmente o acusado, e, seu defensor dativo por DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82179 Nr: 1389-82.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO RICARDO DE AMORIM, DANIEL VINICIUS 

DE AMORIM, DENIS FRANCISCO DA SILVA, ADILSON AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262, DEBORA SMERDECK PIOTTO - OAB:22.984, 

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 Vistos etc.

1. Considerando que o acusado Daniel Vinicius de Amorim foi citado (Ref: 

102) e permaneçeu inerte, DETERMINO que a Secretaria nomeie um 

Defensor Dativo ao acusado para apresentação da resposta escrita à 

acusação.

Apresentada a defesa, venham-me os autos conclusos para saneamento 

do feito.

2. Ainda, DÊ-SE vista dos autos ao MPE para manifestação quanto ao 

pedido de revogação de prisão preventiva requerida por Iago Ricardo de 

Amorim.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de processo crime com 

acusado preso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81517 Nr: 1045-04.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSLLAINE KAROLINE DE MELO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Ferreira - 

OAB:14.548/MT

 Vistos etc.

1. Ciência ao Autor quanto ao recebimento dos embargos à execução do 

requerido (Proc. 1319-65.2017.2017.811.0053 – Cód. 82058), quais 

correm apenso a estes autos.

2. Considerando que os embargos não foram recebidos com efeito 

suspensivo, determino o prosseguimento desta execução.

 Cumpra-se o despacho de Ref: 47.

Intimem-se às partes por DJE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 538 de 578



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82058 Nr: 1319-65.2017.811.0053

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSLLAINE KAROLINE DE MELO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o pagamento das custas pelo autor, RECEBO os presentes embargos 

à execução.

Não obstante, NÃO atribuo-o ao mesmo efeito suspensivo. Isto porque, 

pela regra geral (CPC, art. 919) os embargos à execução não são dotados 

de tal efeito.

Ademais, não se tem notícia de que a execução esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução, bem como o embargante não demonstrou os 

requisitos da tutela provisória, conforme determina o art. 919, § 1º do CPC.

Assim, a execução correrá normalmente.

 INTIME-SE o embargado para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar sua impugnação.

Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se.

Intime-se o embargante por seu patrono (DJE).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70225 Nr: 1495-49.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos etc.

1. O requerente postulou pelo cumprimento de sentença (Ref: 44) e ao 

mesmo tempo interpôs recurso de apelação (Ref: 45). Tais ações 

mostram-se contraditórias, vez que o recurso de apelação possui efeito 

suspensivo.

Desta feita, intime-se o autor, no prazo de 02 (dias), manifestar-se nos 

autos. O seu silêncio será interpretado como continuação do pedido de 

cumprimento de sentença, vez que fora o primeiro pedido protocolado.

 2. Com razão a parte requerida. Observa-se que a publicação da 

sentença não saiu no nome do patrono da parte requerida.

 Desta feita, determino seja novamente realizado o cadastro do i. 

advogado junto ao Sistema Apolo.

Ainda, REABRO o prazo recursal da empresa requerida, qual iniciará a 

partir dapublicação deste despacho.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78900 Nr: 1841-29.2016.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante manifestação do requerido, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. O silêncio será 

interprestado como quitação do débito.

Após, colha-se parecer do MPE e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84921 Nr: 325-03.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE BORROMEU DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DA LUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Traga o requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovane do 

pagamento das custas e taxas judiciárias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84913 Nr: 323-33.2018.811.0053

 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: AGOSTINHA MARIA DE MELO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO 

RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:15889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que a inicial encontra-se invertida, tornando inviável sua 

leitura.

Desta feita, INTIME-SE o patrono da autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer a peça inicial corretamente aos autos, sob pena de extinção 

do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84879 Nr: 315-56.2018.811.0053

 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: DANIEL VIANA RAMALHO, MARIA SILZA VIANA 

RAMALHO, OSIEL VIANA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de CÍCERO RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que esta 

não faz jus a benesse da justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira.

Isto porque, pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está 

em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e 

de sua família, posto que o benefício da assistência judiciária não deve ser 

concedidos de forma generalizada, pois é preciso que o requerente 

demonstre,  efet ivamente,  ser desprovidos de recursos 

econômico-financeiros.

Ademais, o Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 

99, § 3º do CPC é relativa, senão vejamos:

 PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO 

TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

 Desta feita, considerando o rol de bens colacionados na exordial, bem 
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como a informação de que inexistem dívidas do falecido, entendo que não 

restou demonstrada a alegada insuficiência econômico-financeira da parte 

postulante.

 Assim, INDEFIRO a justiça gratuita requerida pela parte autora.

Intime-se a requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo 

de 10 (dez) dias, comprovar nos autos o pagamento das custas e taxas 

processuais, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84862 Nr: 308-64.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA PEREIRA POQUIVIQUI, ROBERTO 

BELARMINDO NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - 

OAB:208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada por 

Ana Aparecida Pereira Poquiviqui e Roberto Belarmindo Nuernberg em 

face de Miguel de tal e sua esposa, todos qualificados na exordial.

Atento a inicial, verifica-se que o valor atribuído à causa mostra-se 

incorreto, isto porque, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00, o 

que não corresponde ao valor patrimonial do imóvel.

Segundo entendimento do E. STJ, nas ações possessórias, o valor correto 

à causa é o do valor patrimonial do imóvel pretendido.

 Neste 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 490.089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272).

Desta feita, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial adequando o valor da causa, bem como proceda ao pagamento 

das custas e despesas judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69695 Nr: 1168-07.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMI CONFECÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O autor foi intimado para manifestar-se quanto ao AR (aviso de 

recebimento) juntado nos autos, do qual infere-se que a requerida não foi 

localizada no endereço declinado na inicial.

 Não obstante a claridade do despacho, o requerente juntou aos autos 

uma impugnação à contestação.

Desta feita, INTIME-SE o autor (DJE) para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, manifestar-se corretamente nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66517 Nr: 741-44.2013.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUREMA MARIA DA SILVA, MURILO DE 

ALMEIDA LOBO, EDEZIO GONÇALO DA SILVA, ALEX ROBERTO NUNES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Noberto Almeida Brito - 

OAB:3.688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MARTINS DE BELLIS 

- OAB:18309/O, LUCIANA PALMIERI FERREIRA - OAB:8064/MT, 

RODOLFO CORREA DA COSTA JÚNIOR - OAB:7445/MT

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça(INITMAÇÃO PARA DESOCUPAR 

VOLUNTARIAMENTE O IMOVEL NO PRAZO DE 30 DIAS). Para tanto, a 

parte requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de 

diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de 

guias online > diligencias > emissão de guia de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72681 Nr: 969-48.2015.811.0053

 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: MARINALVA CRISTINA DE ARRUDA, SERGIO ANTONIO 

GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - 

OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Larissa Martins Hauschildt, OAB/MT 21.865 (Tel: 98114-1037) como 

Defensora Dativa da parte requerente Marinalva Cristina de Arruda, para 

atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo 

com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos processuais 

praticados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68993 Nr: 754-09.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PINTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., INSTITITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO(MT SAÚDE), BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Luiz de Oliveira Silva 

- OAB:10212, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 DISPOSITIVO.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMROCEDENTES os pedidos formulados por Luiz Pinto de Carvalho em face 

de BANCO BMG, BANCO PANAMERICANO, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A e MT SAÚDE, e condeno a parte Autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa a cada réu, contudo suspendo-a 

pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da 

assistência judiciária.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.Intimem-se.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 39896 Nr: 1089-67.2010.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DIAS DE LIMA & CIA LTDA ME, DAVI 

DIAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Cardi Filho - OAB:3584-A, 

Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva de 
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Almeida - OAB:7355-A, ÉLIS ANTONIO RODRIGUES - OAB:13603-E

 Intimação da parte executada para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79117 Nr: 29-15.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR SANDIM GONÇALVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82640 Nr: 1595-96.2017.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA DA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELE GOMES SIGAUD, Espólio de 

CLEUSA GOMES SIGAUD, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARÃO 

DE MELGAÇO, JOSÉ CAMPOS PINHEIRO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

- HOTEL MEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE acerca da citação da parte Requerida e de demais 

interessados pela via editalícia, e, sendo o caso, de eventual decurso do 

prazo destes para defesa.

Ref. 35 e 36: INTIME-SE a parte Autora para que, no prazo de 30 dias, 

colacione aos autos cópia da matrícula, memorial descritivo e planta 

topográfica do imóvel usucapiendo, em atenção ao item 26.11.1 do 

Provimento 56/2007- CGJ.

Com a juntada, abra-se vista à PGE e UNIÃO, para manifestação.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70815 Nr: 1824-61.2014.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14544, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger, SANDRA REGINA 

TATEIRA DE ARRUDA - OAB:10324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEISGNO audiência de instrução para o dia 10 de maio de 2018, às 

14h30min.

Intimem-se às partes para comparecerem com suas testemunhas 

independentemente de intimação.

A parte requerida deverá ser intimada PESSOALMENTE. Ainda, deverá 

ser-lhe nomeado um defensor dativo, pois era patrocinada pela DPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84053 Nr: 2276-66.2017.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar movida por 

Edno de Barros em face de Fabio Carlos da Silva, ambos qualificados na 

exordial, qual alega que é o legítimo possuidor desde o ano de 2013 dos 

lotes 21, 22 e 23 da Quadra 51, situado no Loteamento “Chácara de 

Recreio Beira Rio”, e, que o requerido estaria ameaçando invadir os lotes 

de nº 21 e 22.

Com lastra nestas premissas, postula pela concessão de liminar de 

interdito proibitório.

A inicial veio acompanhada com os documentos pessoais do autor, um 

Boletim de ocorrência (inelegível), contrato de compra e venda de imóvel 

urbano e outros demais documentos.

Desse modo, entendo necessária a designação de audiência de 

justificação, sobretudo para que advenham aos autos melhores elementos 

para apreciar o pedido liminar formulado, uma vez que as alegações 

contidas na petição inicial e os documentos juntados não se mostram 

suficientes para formação de juízo de convicção.

Assim, designo audiência de justificação para o dia 24 de abril de 2018 às 

16h15min.

 Às testemunhas do autor deverão comparecer independentemente de 

intimação.

Anote-se que o TJMT concedeu as benesses da justiça gratuita ao autor 

(Ref: 13).

Intime-se o autor por meio do seu patrono (DJE).

 Cite-se o requerido para comparecer à audiência.

Cumpra-se.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85069 Nr: 378-81.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor por meio do seu patrono (DJE) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionar nos autos o comprovante do pagamento das 

custas e despesas processuais, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83769 Nr: 2117-26.2017.811.0053

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEN CHRISTINE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do disposto no artigo 110 da Lei 6.015/73, citem-se os 

eventuais interessados, via edital, com o prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação a respeito do 

presente pedido de registro civil e, após, conclusos (art. 721, CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti
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 Cod. Proc.: 85035 Nr: 361-45.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUZENIR DA SILVA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO - HGU, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Parte Autora, “in 

casu”, verifica-se imprescindível a manifestação dos Requeridos para 

apreciação da antecipação dos efeitos da tutela.

Assim, CITEM-SE as partes Requeridas, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

prestarem informações, sem prejuízo de posterior prazo de defesa.

Apresentadas as informações, venham-me os autos conclusos para 

apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas.

 Intimem-se e cumpra-se COM URGÊNCIA, por Oficial de Justiça 

Plantonista.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70675 Nr: 1740-60.2014.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMUALDO ALFREDO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de FRANCISCO DUARTE, ODETE 

RODRIGUES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4387/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre 

a informação trazida na contestação de que a área usucapienda pertence 

à terceiro estranho e não indicado na exordial, bem como, para querendo, 

apresentar sua respectiva impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83428 Nr: 1969-15.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO FONSECA DA SILVA, Espólio de 

LAUDELINA MARIA DA FONSECA, Espólio de IZANETE FOSENCA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MANZANO PARUCCI, CELSO BETT, 

SUZANY WISNIESKY BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação anulatória de escritura pública c.c obrigação de fazer 

aforada por espólio de Laudelina Maria da Fonseca, espólio de `trio 

Rodrigues da Silva e Espólio de Izanete Fonseca da Silva, todos 

representados neste ato por Marcelo Augusto Fonseca da Silva.

 Analisando atentamente à inicial, infere-se que o autor atribuiu à causa o 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para meros fins legais.

Contudo, segundo os ditames legais (CPC, art. 292, inc. II), o valor da 

causa, em ações cujo objetivo seja a existência de negócio jurídico, deve 

corresponder ao ato que se busca anular.

Assim, na presente demanda, o valor da causa deverá corresponder ao 

valor do negócio jurídico constante na escritura pública impugnada.

Desta feita, INTIME-SE o autor, por meio do seu patrono (DJE), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE o valor da causa ao proveito 

econômico buscado em Juízo, bem como proceda ao complemento do 

pagamento das respectivas custas e taxas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68487 Nr: 377-38.2014.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO JORGE RIBEIRO DE CARVALHO 

MALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR LUIZ BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:39973/SP, Silvana Pacheco Leal - OAB:3.714

 Vistos etc.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto a citação da parte 

requerida.

Após, dê-se o regular andamento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82959 Nr: 1714-57.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAIRE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta 

por Josemaire Pinheiro em face de pessoas não determinadas.

A inicial veio acompanhada com a certidão do CRI, contrato de promessa 

de compra e venda, certidão de inexistência de débitos com a Fazenda 

Pública Municipal, Boletim de Ocorrência, fotos e comprovantes de 

pagamentos do IPTU da área.

Não obstante, entendo que o autor não demonstrou prima facie os 

requisitos do art. 560 do CPC, motivo pelo qual entendo necessária a 

designação de audiência de justificação, sobretudo para que advenham 

aos autos melhores elementos para apreciar o pedido liminar formulado.

Assim, DESIGNO audiência de justificação para o dia 24 de abril de 2018 

às 14h45min.

 Às testemunhas do autor deverão comparecer independentemente de 

intimação, nos termos do art. 455 do CPC.

 Cite-se o requerido para comparecer à audiência. Deverá o Oficial de 

Justiça citar todas as pessoas que estiveram no imóvel, cabendo ao autor, 

por meio do seu procurador, fornecer todas as informações necessárias 

ao meirinho.

Intime-se o autor por DJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84997 Nr: 346-76.2018.811.0053

 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: MARCONDES DE SOUZA ARRUDA, ESMARINA SOUZA 

DE ARRUDA, MARIA DO CARMO SOUZA DE ARRUDA, FATIMA DE SOUZA 

ARRUDA, EUNICE SOUZA DE ARRUDA MAGALHÃES, PEDRO SOUZA DE 

ARRUDA, ANGELO SOUZA DE ARRUDA, NILDA SOUZA DE ARRUDA 
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PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de PEDRO MARÇAL RODRIGUES DE 

ARRUDA, Espólio de ELENA MARIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de apreciar os pedidos iniciais, observo que o advogado dativo dos 

Autores, subscreveu petição em nome de todos os herdeiros dos 

Inventariados, entretanto, juntou termo de nomeação apenas em nome da 

herdeira Esmarina Souza de Arruda.

Assim, determino a intimação do causídico para que providencie o quanto 

necessário para sua representação processual para os demais herdeiros, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após a regularização, voltem-me os autos conclusos.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78913 Nr: 1847-36.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA VALESKA DE ASSIS 

DANTAS - OAB:19268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 Vistos etc.

Intime-se o procurador do autor, para querendo impugnar a contestação 

juntada pelo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, retorne a conclusão.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84902 Nr: 321-63.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LÚCIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial.

Cite-se o Requerido, via remessa dos autos, quanto aos termos da 

presente ação, cientificando-o do prazo para apresentação de defesa 

(art. 335 do NCPC), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (art. 344 do NCPC).

Contestada a ação, manifeste-se a parte Requerente no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, DEFIRO as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC/2015.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69369 Nr: 1000-05.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIDES JESUS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu causídico para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se, acerca do resultado do requerimento 

administrativo postulado junto ao INSS .

A inércia ensejará extinção desta demanda, por presunção de desistência 

em relação à lide e abandono de causa (CPC, art. 267, III e VIII), frente à 

conjectura do deferimento do pedido, objeto do presente, pela via 

administrativa.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 817-34.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CANCIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

10/05/2018, às 14h00min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77552 Nr: 1323-39.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINO HENRIQUE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a autarquia requerida, mediante remessa dos autos, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, comprove a implantação do beneficio à parte 

requerente.

De igual forma, INTIME-SE a parte Autora, por meio de seu patrono, para 

que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação 

interposto pela Ré (ref. 51).

 Às providencias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85047 Nr: 364-97.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INTIME-SE que o autor para adequar o valor da causa de acordo 

com o entendimento narrado, bem como para que comprove o pagamento 

das respectivas custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 321, 

parágrafo único).Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84998 Nr: 347-61.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY DA COSTA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO TORRES, MUNICÍPIO DE 

BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Citem-se os requeridos.

Defiro as benesses da justiça gratuita.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74576 Nr: 1926-49.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE VALBER ALVES DE MACEDO NUNES 

SILVA, HIGOR ALEXANDRE BENDITES SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS 

BEZERRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de junho do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

10 de julho de 2018, às 14h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68261 Nr: 201-59.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTA JOAQUINA DO BONFIM GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu causídico para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se, acerca do resultado do requerimento 

administrativo postulado junto ao INSS .

A inércia ensejará extinção desta demanda, por presunção de desistência 

em relação à lide e abandono de causa (CPC, art. 267, III e VIII), frente à 

conjectura do deferimento do pedido, objeto do presente, pela via 

administrativa.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 84839 Nr: 298-20.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCTPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a inicial.

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 

do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei.

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 24/04/2018 às 

11:30 horas.

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

 Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no 

art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC).

 INTIME-SE, a parte Autora, por meio de seu advogado.

 CIÊNCIA ao MP.

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).

Concedo a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, 

inciso II e § 2º do Código de Processo Civil.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providencias.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67142 Nr: 220-39.2016.811.0039

 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: TARCISIO DE JESUS ANGELO, ANITA ALMORONE DE 

AZEVEDO ÂNGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ESCOBAR DA SILVA - DE CUJUS, 

ORMINDA BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 220-39.2016.811.0039

Cód. 67142

Vistos.

 Defiro requerimento retro de ref. 63.

Intime-se a parte requerida para que apresente contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86287 Nr: 777-55.2018.811.0039

 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: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
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 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 777-55.2018.811.0039

CÓDIGO Nº. 86287

Vistos.

Intimem-se o autor para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colecionando ao feito comprovante de renda, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

 Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72776 Nr: 2566-60.2016.811.0039

 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: CDPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAN-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865/MT

 AUTOS Nº. 2566-60.2016.811.0039

CÓDIGO Nº. 72776

Vistos.

 Trata-se de requerimento de Abertura de Inventário proposta por CÉLIA 

DE PAULA NOBRE em face do patrimônio deixado por seu genitor, ora de 

cujus MANOEL DE ARRUDA NOBRE, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, por entender que a parte autora comprovou não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família. Bem como, na espécie, entendo ser impositiva 

a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.

Nomeio inventariante a requerente CÉLIA DE PAULA NOBRE, haja vista 

que o de cujus não deixou meeira supérstite enquadrando-se, assim, nos 

termos do artigo 616, do CPC. Desse modo, intime-se a requerente para 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo 

único do CPC).

Tendo sido apresentadas as primeiras declarações, citem-se todos os 

interessados, bem como, intimem-se apenas a Fazenda Pública Municipal e 

Federal, nos termos do art. 626, do CPC, haja vista a juntada de Guia de 

ITCD Estadual às fls.84-90.

Ante a existência de herdeiros incapazes, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação no prazo legal.

Concluídas as citações, vista às partes, em cartório e pelo prazo comum 

de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras 

declarações [art. 627, CPC].

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 72662 Nr: 2522-41.2016.811.0039

 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: ODETE COSTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 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:

 .Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL proposta por ODETE COSTA DE PAULA 

breve relato.Fundamento e decido.De acordo com o Código de Processo 

Civil o requerimento do inventário pode ser feito por quem estiver na posse 

e na administração do espólio (Art. 615 do CPC), devendo ser requerido 

no prazo de 2 (dois) meses a contar da abertura da sucessão (Art. 611 

do CPC). O artigo 611 faz referência aos demais sujeitos legítimos para 

requerer o inventário mesmo que estes não estejam na posse e na 

administração dos bens, chamados legitimados concorrentes e qualquer 

um deles pode dar início à ação.O Código de Processo Civil vigente, no 

Capítulo VI, Seção I, sobre o inventário e a partilha de bens, traz 

especialmente no artigo 616, o rol de legitimados para a propositura da 

ação de inventário, apresentando, nesse caso, a legitimidade concorrente 

entre eles, senão, vejamos: Art. 616. Têm, contudo, legitimidade 

concorrente: I - o cônjuge ou companheiro supérstite; II - o herdeiro; III - o 

legatário; IV - o testamenteiro; V - o cessionário do herdeiro ou do 

legatário; VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; 

VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; VIII - a Fazenda 

Pública, quando tiver interesse; IX - o administrador judicial da falência do 

herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro 

supérstite.Nesse quadrante processual, em que pese as alegações dos 

herdeiros quanto a contrariedade da autora em realizar a abertura do 

inventário e, por se tratar de legitimidade concorrente, DETERMINO vista 

dos autos ao patrono dos herdeiros do de cujus para que no prazo de 30 

(trinta) dias requeira/ingresse com o que entender por direito.Em igual 

prazo, determino a suspensão do presente feito até cumprida a 

determinação acima.Após, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85245 Nr: 265-72.2018.811.0039

 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: ADRIANA DA SILVA AREDEZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . É o relato do necessário.Decido.Por conseguinte, tem-se que o alvará 

judicial é procedimento de jurisdição voluntária que, por essência, é mera 

administração pública de interesses privados, em razão de expressa 

opção do legislador processual. Caracteriza-se, em síntese, pela 

inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, 

simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza eminentemente 

particular.Analisando os autos, tem-se que a pretensão exposta na peça 

de ingresso merece acolhimento, haja vista que, diante da documentação 

e declarações apresentadas e, ainda, inexistem herdeiros que possam 

aportar prejuízos ante o deferimento ou indeferimento desta.Reprise-se 

que o presente procedimento é de jurisdição voluntária, ocasião em que a 

decisão não faz coisa julgada, nem está o Juiz obrigado a observar 

critérios de legalidade estrita, podendo inclusive adotar em cada caso a 

solução que reputar mais conveniente ou oportuna (art. 723 do NCPC), 

bem como é livre para ordenar de ofício a realização de quaisquer 

providências.Portanto, DEFIRO o pedido de alvará judicial, julgando 

procedente a presente pretensão, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Expeça-se competente Alvará Judicial 

autorizando a autora ADRIANA DA SILVA AREDEZ DE BARROS a 

proceder com o levantamento dos valores que constam em nome do de 

cujus ANTENOR ELIAS DE BARROS NETO nos contratos de consórcio: 

GRUPO 10701 0 COTA 171-02 e GRUPO 11519 – COTA 429-03. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora comprove o recebimento 

da quantia.Concedo ainda a requerente o benefício da assistência 
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judiciária gratuita, nos termos da Lei Federal n.º 1.060/1950, motivo pelo 

qual declaro isentos do pagamento das custas e demais despesas 

processuais.Cumpridas todas as determinações e após o trânsito em 

julgado, inexistindo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as 

b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Publique-seRegistre-se.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.: 66970 Nr: 159-81.2016.811.0039

 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: VERANICE VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora na exordial.Outrossim, expeça-se 

ofício requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 

(seiscentos reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato 

Grosso, 1ª Região, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal.Sem custas e honorários, uma vez que a 

parte requerente é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.Com o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º, 

C.N.G.C/MT - 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). 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.: 65295 Nr: 2033-38.2015.811.0039

 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: MARIA APARECIDA POLTRONIERI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, MÉRCIA VILMA DO CARMO - OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2033-38.2015.811.0039

CÓDIGO Nº. 65295

Vistos.

 Intime-se a inventariante para que no prazo de 10 (dez) dias apresente as 

primeiras declarações [620, do CPC], sob pena de remoção nos termos do 

artigo 622, I, do CPC.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 AUTOS Nº. 2033-38.2015.811.0039

CÓDIGO Nº. 65295

Vistos.

 Intime-se a inventariante para que no prazo de 10 (dez) dias apresente as 

primeiras declarações [620, do CPC], sob pena de remoção nos termos do 

artigo 622, I, do CPC.

Após, conclusos.

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.: 72641 Nr: 2511-12.2016.811.0039

 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: LINDOMAR ROSA SILVA

 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:

 Vistos.

Intimem-se a parte autora para que justifique de forma fundamentada 

inclusive com a juntada de documentos comprobatórios acerca da 

impossibilidade de ter comparecido na perícia médica agendada, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo, certifique-se e após, conclusos.

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.: 80725 Nr: 2715-22.2017.811.0039

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI, ELCINIO RODRIGUES DE FARIA, DUANE RODRIGUES DE 

SOUZA FARIA, RODRIGO DE SOUZA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINICIUS SANTOS - 

OAB:15464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2715-22.2017.811.0039

CÓDIGO Nº. 80725

Vistos.

 Ante a impossibilidade de compensação de valores pagos em processos 

diversos, postergo a análise dos pedidos contidos na exordial.

 Intime-se a requerente para comprovar o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Transcorrido in albis e sem o devido recolhimento de custas, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Comprovado o recolhimento de custas, certifiquem e voltem conclusos.

Intimem-se.

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.: 75726 Nr: 329-19.2017.811.0039

 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: OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 329-19.2017.811.0039

Código n° 75726

Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL ajuizada por OSMAR AGOSTINHO DE 

OLIVEIRA, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Embora devidamente intimada, conforme certidões de fls.24 e 33 dos 

autos, a parte autora quedou-se inerte às determinações exaradas por 

parte deste juízo, sendo assim, a extinção do presente feito é medida que 
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se impõe.

Pelo exposto, ante a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de necessárias.

 Publique-se.

Registre-se (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).

Intime-se.

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.: 58730 Nr: 2297-89.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2297-89.2014.811.0039

CÓDIGO 58730

Vistos.

 Tendo em vista a manifestação do douto patrono da parte requerente à 

ref. 70, bem como o disposto no despacho de ref. 66, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

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.: 63698 Nr: 1447-98.2015.811.0039

 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: JÉSSICA DIAS DA CRUZ, ANDRÉIA RICCI DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 AUTOS Nº 1447-98.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 63698.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Pedro Antônio Dias 

Cabral, representado por sua genitora, Jessica Dias da Cruz e Eduardo 

Henrique Cruz Caldeira, representado pela sua genitora Andréia Ricci da 

Cruz, em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, todos devidamente qualificados.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante se pode constatar 

por meio da manifestação da parte exequente, conforme ref. 39, e juntada 

ref. 43, a extinção do feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução proposta pelas 

representantes Jessica Dias da Cruz e Andréia Ricci da Cruz em desfavor 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, e a faço nos 

termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do Código de Processo Civil.

Transitada e julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

P. R. I. C.

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.: 64893 Nr: 1882-72.2015.811.0039

 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: GERSON BORGES DE SOUZA

 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: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0, Wesley Lavoisier de Barros Nascimento - OAB:0

 Vistos.

 Considerando a manifestação do requerido no recurso de apelação 

acerca da desistência deste em caso de aceitação dos termos pela parte 

apelada, bem como a manifestação desta em ref. 73, concordando com a 

incidência dos juros e correção monetária, cerne da apelação, 

HOMOLOGO a desistência do recurso, consoante cota, tendo em vista 

que o o pedido encontra guarida no art. 998, do CPC.

Nesta toada, certifique o Sr. Gestor Judicial acerca do trânsito em julgado 

da sentença de ref. 92 e, após, aguarde-se o pleito de cumprimento de 

sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60654 Nr: 469-24.2015.811.0039

 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: REGIANE APARECIDA DA CELIS QUINTILIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE PAULO DE VASCONCELOS 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 Autos nº. 469-24.2015.811.0039

 Código 60654

Vistos.

Em atenção ao que foi acordado em audiência de conciliação ref. 49, ficou 

determinado que as despesas para a avaliação dos imóveis deveria ser 

arcada por ambas as partes, e tendo em vista que a parte autora realizou 

o pagamento da metade da diligência, a parte requerida, embora 

devidamente intimada via DJE, até a presente data não efetuou o 

pagamento, sendo que determino que a parte requerida seja intimada para 

efetuar o pagamento restante da diligência, sendo R$ 125,00 (cento e 

vinte e cinco reais), devendo ser apresentado em anexo o devido 

comprovante de pagamento na conta judicial com a identificação do Código 

do Processo.

Intimem-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79660 Nr: 2144-51.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): PEDRO MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de PEDRO MEDEIROS DA 

SILVA, todos devidamente qualificados.

Concessão da liminar de Busca e Apreensão em 08.01.2018, bem como 

determinação da citação do requerido.

Em 30.01.2018 consta manifestação da autora pugnando pela extinção do 

feito, ante a desistência da demanda, antes da citação do requerido.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta extinção no estado em que se encontra “ex vi” do art. 

354, CPC. Tal desfecho se impõe, pois ocorreu “in casu” uma das 

hipóteses do art. 485, CPC.

A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, tendo em vista que 

esta sequer fora citada, desnecessária a intimação do requerido conforme 

norma processual civil.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII – homologar a desistência da ação;”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem condenação em honorários de sucumbência considerando a 

ausência de pretensão resistida.

Custas pela parte desistente.

Após o trânsito em julgado, não havendo mais pendências, arquivem-se 

os autos com as baixas de anotação e estilo.

 Publique-se.

Registre-se (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).

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55598 Nr: 655-81.2014.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT 14374

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS REUS, ACERCA DA AUDIENCIA DE 

INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA FORA DESIGNADA PARA DIA 19/04/2018 

ÁS 15h00min NA SEGUND VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

CÁCERES-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78165 Nr: 1382-35.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE XAVIER BRITO

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77716 Nr: 1165-89.2017.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO VITORINO

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74919 Nr: 3561-73.2016.811.0039

 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: LINDINALVA MUNIZ DE ALMEIDA

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77287 Nr: 979-66.2017.811.0039

 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: JOSUÉ ANTÔNIO GONÇALVES DE CASTRO

 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: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72762 Nr: 2558-83.2016.811.0039

 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: LUZIA APARECIDA TOSI SARTORI

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64266 Nr: 1661-89.2015.811.0039

 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: JOÃO BATISTA DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67186 Nr: 227-31.2016.811.0039

 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: ANGELA DE SOUZA BALIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75099 Nr: 17-43.2017.811.0039

 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: APARECIDA PARIZOTO 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70525 Nr: 1423-36.2016.811.0039

 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: APARECIDA CORDEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50357 Nr: 181-81.2012.811.0039

 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: GISLAINE DEMARQUE MACHADO, CLAUDIA VANI 

DEMARQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDAO DO 

DISTRIBUIDOR DE FLS. 276, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54550 Nr: 2305-03.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDELSON NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELA NUNES DE SOUZA

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DO AUTOR, PARA PROCEDER A 

RETIRADA DA CERTIDÃO DE U R H.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16197 Nr: 680-70.2009.811.0039

 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: CLARICE CONCEIÇÃO DE CARVALHO MONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL DE FOLHAS 

257/269, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25485 Nr: 1104-44.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEI LÁZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO SANTA FÉ, HSBC BANK BRASIL 

S/A - BANCO MULTIPLO

 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: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735, LÁZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:MT - 8194 A

 Autos nº. 1104-44.2011.811.0039.

Código nº. 25485.

Vistos.

Considerando que existem valores vinculados nos autos e em atenção ao 

pleito de folha nº. 300, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária indicada, e, 

DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, via DJE, 

devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento da 

quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 02 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68063 Nr: 534-82.2016.811.0039

 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: ELIETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694/O, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 549 de 578



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 534-82.2016.811.0039

CÓDIGO Nº 68063

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85920 Nr: 572-26.2018.811.0039

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIEL J. DE ARAÚJO & CIA. LTDA., RESIEL JOSÉ DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10041/O, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . 284 do mesmo codex e não estando patente a falta das condições da 

ação e a ausência dos pressupostos processuais, RECEBO a presente 

dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo.Proceda-se à 

citação pessoal do Requerido – na forma preconizada pelo art. 221, inciso 

I, do CPC (por correio) – para levantar o depósito ou utilizar-se, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias (dos art. 896, incisos I usque parágrafo único do 

mesmo artigo jungido do art. 297, ambos do CPC, desde que quanto a este 

artigo haja compatibilidade ao procedimento especial) para que, caso 

queira, se valha das respostas (art. 297 do CPC) cabíveis ao caso 

vertente observando a compatibilidade especial do procedimento como foi 

dito alhures, salientando que se não apresentar contestação serão 

presumidos como aceitos e verdadeiros – art. 285 c/c art. 319 

corroborado com o art. 897, todos do CPC – os fatos alegados pela parte 

Autora, incorrendo assim o Requerido, nos efeitos da revelia no que toca 

a matéria fática.Encerrado o prazo para o levantamento e das respostas, 

façam-me conclusos os autos, momento em que verificarei se ao feito em 

apreço aplicar-se-ão os artigos 326 e/ou 327 do CPC.DEFIRO à parte 

autora que concretize o depósito referente aos contratos 

237.01455.10658, 237.14559.106585 e 237.01455.1065809, no prazo de 

05 (cinco) dias, a computar-se do deferimento da referida vestibular, sob 

pena de se constituir em mora. Consigno que o referido depósito das 

parcelas vencidas/vincendas tem por efeito a suspensão da 

consolidação. Determino, ainda, o apensamento do presente feito ao de 

Código 71322 (Númeração 1815-73.2016.811.0039) por tratarem-se de 

causas conexas, referindo-se esta a Ação Revisional proposta pelo autor. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 19 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69838 Nr: 1179-10.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO LAFAETE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RANNIERE 

RODRIGUES DE SOUSA - OAB:68827

 AUTOS N. 1179-10.2016.811.0039

CÓDIGO 69838

Vistos.

Defiro integralmente o pedido Ministerial de ref. 44.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57522 Nr: 1868-25.2014.811.0039

 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: MARISA PIRES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO SOUZA PINTO, MANUELA 

FAVA SOUZA ROSANEZ, MARINA FAVA SOUZA PINTO, LAURA FAVA 

SOUZA PINTO, HELENA MARCIA DE SOUZA FAVA PINTO - DE CUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1868-25.2014.811.0039

CÓDIGO 57522

Vistos.

Considerando que a citação por edital é via extraordinária, que deve ser 

empregada em casos restritos, sob pena de violação aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, INDEFIRO a citação por edital requerida pela 

parte autora, pois a meu ver tal requerimento é prematuro, tendo em vista 

que ainda não se esgotaram todas as tentativas de localizar o endereço 

da parte requerida, considerando que várias expedições de cartas pelo 

correio e cartas precatórias para o mesmo endereço, intime-se o 

requerente para que forneça o endereço do requerido, atualizado, em 

quinze dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68061 Nr: 532-15.2016.811.0039

 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: OSVALDO EVANGELISTA

 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: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:, Wesley Lavoisier de Barros Nascimento - OAB:PROCURADOR

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

REESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao requerente consistente 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data da cessação do beneficio 

administrativo, ou seja, 06.01.2016, DEVENDO o requerente participar de 

programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, 

prescrito e custeado pela Previdência Social.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa 

referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/6/2009 até 

25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Registre-Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos-MT, 14 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 57715 Nr: 1955-78.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data da juntada do laudo médico 

pericial, ou seja, 28.06.2017. Acaso não implantado ou cessado o 

benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção 

monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 

10% sob o valor da condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando 

os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a 

Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes 

da Resolução 305/2014.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos-MT, 13 de março de 2018.Lilian Bartolazzi L. 

BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69910 Nr: 1216-37.2016.811.0039

 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: HILDA BENTA IZIDORIO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTESCONDENAR o instituto requerido para CONVERTER 

o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º 

(décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou seja, 

10.05.2017. Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em vista 

a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, 

serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 

30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros 

moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento 

a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

305/2014.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.P. R. I. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos - MT, 

14 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70859 Nr: 1561-03.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO MARCELO RAMOS GALVÃO, LUCIANE 

SIQUEIRA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ IV - SPE LTDA (RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:SP 152,165

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE nos termos do 

art. 487, I, CPC, a presente ação proposta por CLAUDIO MARCELO 

RAMOS GALVÃO e LUCIANE SIQUEIRA GALVÃO em face de SISTEMA 

FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ IV – SPE LTDA 

(RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS), ambos devidamente qualificados, 

para condenar o requerido, nos seguintes termos:a) MULTA indenizatória 

correspondente a 10% do valor das parcelas já pagas pelo requerente, 

acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, 

ambas incidindo a partir da citação (art. 405, CC);b) RESTITUIÇÃO em 

dobro ao requerente, a título de repetição de indébito, o valor das parcelas 

21/2012 a 05/2013, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do vencimento da obrigação (art. 397, CC) e 

correção monetária pelo INPC a partir do pagamento indevido;c) DANOS 

MORAIS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, e de correção monetária 

pelo INPC, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do 

STJ).Ainda, RECONHECER A PRESCRIÇAO da cobrança da restituição da 

comissão de corretagem, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, 

c/c art. 483, §1°, inciso VI, e art. 1.040, III, ambos do CPC.Tendo em vista a 

sucumbência mínima do autor, CONDENO a parte requerida nas custas 

processuais e nos honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, conforme dispõe o art. 86, paragrafo único, do 

CPC.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, intimem-se as partes para requerer o que de 

direito em 15 (quinze) dias [art. 509, CPC c/c 218,§1º, CPC].Preclusas as 

vias recursais, satisfeitas as custas processuais, e nada sendo requerido 

pelas partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P. R. I. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de março de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73370 Nr: 2825-55.2016.811.0039

 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: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 

8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o 

fim de CONCEDER , CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o 

fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de 
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remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) 

para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir 

de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados 

à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 

10% sob o valor da condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando 

os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a 

Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes 

da Resolução 305/2014.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos-MT, 13 de março de 2018.Lilian Bartolazzi L. 

BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75520 Nr: 247-85.2017.811.0039

 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: FUNERÁRIA DIVINA MISERICÓRDIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

- OAB:14552, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, 

WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO SARTORI - 

OAB:24628, WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 0021379-O

 AUTOS Nº. 247-85.2017.811.0098.

CÓDIGO Nº. 75520.

Vistos.

Constata-se que em decisão em referência nº. 4, restou indeferido o 

pedido de justiça gratuita. Após, a parte autora interpôs agravo de 

instrumento para concessão da assistência judiciária gratuita, no qual em 

despacho prolatado em referência nº. 13 manteve a decisão agravada em 

seus fundamentos e determinou que se aguardasse o julgamento do 

agravo nos autos.

Neste viés, antes de ocorrer à juntada do julgamento do recurso, as 

partes prosseguiram ofertando o andamento ao feito, sem recolher à 

custa inicial.

 Assim, mantenho a decisão de referência nº. 13, devendo ser cumprida 

em sua integralidade.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64004 Nr: 1541-46.2015.811.0039

 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: JOSÉ CONCEIÇÃO GONÇALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 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: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais do 

Autor, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais 

impugnados.CONDENO o Autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a 

IV, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de março de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84370 Nr: 4596-34.2017.811.0039

 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: ROSÂNGELA FRANÇA ELIAS SILVA

 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:

 Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em 

favor da parte autora.Intime-se a parte autora, para que comprove o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias. 

Ausente a comprovação recolhimento no prazo supra, certifique-se [art. 

456, §1º, C.N.G.C./MT] ,e após, voltem-me conclusos. Efetuado o 

recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

Distribuidor deste juízo para que aquele certifique o devido recolhimento, 

bem como proceda com as anotações pertinentes no sistema 

Apolo.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de março 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66186 Nr: 2349-51.2015.811.0039

 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: MARIA DE FÁTIMA REZENDE GOMES

 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:

 SEJA REVISTO a cada dois anos, para avaliação da continuidade das 

condições que lhe deram origem nos termos do art. 21, Lei 8.742/93.Tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 

30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros 

moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento 

a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.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.º111/STJ).Outrossim, expeça-se ofício 

requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região, nos moldes da Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se Intime-se. Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 12 de março 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85986 Nr: 609-53.2018.811.0039

 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
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 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MUNIZ AREDEZ FILHO

 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 609-53.2018.811.0039

CÓDIGO Nº. 85986

Vistos.

Intimem-se o autor para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, bem como 

declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios.

 Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60042 Nr: 303-89.2015.811.0039

 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: CLEUSA ANTÔNIO DE LIMA

 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: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:PROC- FEDERAL

 AUTOS Nº 303-89.2015.811.0039CÓDIGO 60042Vistos.Tendo em vista o 

requerimento retro, bem como a recalcitrância da autarquia em efetuar a 

implantação do benefício concedido.Dispõe o art. 774, IV do Código de 

Processo Civil, “in verbis”:Art. 774: Considera-se atentatória à dignidade 

da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:[...] 

“Omissis”IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; Parágrafo 

único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante 

não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, 

a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios 

autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material. [g.n].Deste modo, oficie-se ao Gerente Executivo 

do INSS para que proceda com a devida implantação do benefício 

concedido, no prazo de 30 (trinta) dias, 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. Havendo novamente o descumprimento, aplico multa ao Instituto 

Nacional de Seguro Social, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por 

conduta atentatória à dignidade da justiça. 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, ementa e acórdão prolatado nestes autos.Intime-me. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de março de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62599 Nr: 1068-60.2015.811.0039

 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: ADRIAN HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, SILVANILDA 

DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1068-60.2015.811.0039

CÓDIGO 62599

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72444 Nr: 2398-58.2016.811.0039

 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: JOSÉ BRAZ

 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:

 AUTOS Nº 1364-82.2015.811.0039

CÓDIGO 72444

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12293 Nr: 45-94.2006.811.0039

 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: DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404, SERGIO ANTONIO DE LIMA - OAB:MT-3.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2006/14.

Código nº. 12293.

Vistos.

Em detida análise dos autos, contasta-se que diante do teor da sentença 

prolatada em folhas nº. 129/130, foram cumpridas todas as determinações 

e logo após certificado o trânsito em julgado, sem interposição de recurso.

Desta maneira, não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda 

discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 02 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60842 Nr: 546-33.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SÉRGIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:PROC- FEDERAL, THIAGO DE MAMAN DORIGATTI - 

OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 546-33.2015.811.0039

CÓDIGO 60842

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso nos termos do art. 1.009, 

§1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, 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 de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70043 Nr: 1240-65.2016.811.0039

 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: VALERIA BATISTA DOS SANTOS

 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:

 Vistos.

 Intimem/notifique-se o perito nomeado nestes autos pessoalmente para 

que informe se houve a realização da perícia designada na data de 05 de 

maio de 2017, as 14h40.

 Acaso positivo, na mesma oportunidade, intime o perito para que 

apresente o laudo médico pericial realizado na parte autora no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias sob pena de revogação da nomeação, 

perca dos honorários periciais devendo ainda ser consignado no mandado 

que o descumprimento do encargo no prazo acima estabelecido 

acarretará comunicação por meio deste juízo à corporação profissional 

respectiva além de imposição de multa cujo valor será fixado em momento 

posterior fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

 Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após voltem-me conclusos para 

deliberação.

 No mais, certifique o Sr. Gestor acerca da certidão de ref. 32.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70316 Nr: 1331-58.2016.811.0039

 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: CLEITON TIDO RIBEIRO, IRENI TIDO RIBEIRO

 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:

 PROCESSO Nº 1331-58.2016.811.0039

Cód. 70316

Vistos.

 Intime-se o perito nomeado nestes autos pessoalmente para que 

apresente o laudo médico pericial realizado na parte autora no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias sob pena de revogação da nomeação e 

perda dos honorários periciais. Deve, ainda, ser consignado no mandado 

que o descumprimento do encargo no prazo acima estabelecido 

acarretará comunicação por meio deste juízo à corporação profissional 

respectiva além de imposição de multa cujo valor será fixado em momento 

posterior fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

 Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de dezembro de 2017.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66654 Nr: 62-81.2016.811.0039

 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: JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI

 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:

 PROCESSO Nº 62-81.2016.811.0039

Cód. 66654

Vistos.

 Intimem/notifique-se o perito nomeado nestes autos pessoalmente para 

que apresente o laudo médico pericial realizado na parte autora no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias sob pena de revogação da nomeação, 

perca dos honorários periciais devendo ainda ser consignado no mandado 

que o descumprimento do encargo no prazo acima estabelecido 

acarretará comunicação por meio deste juízo à corporação profissional 

respectiva além de imposição de multa cujo valor será fixado em momento 

posterior fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

 Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60041 Nr: 302-07.2015.811.0039

 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: GERMINO DONIZETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED., THIAGO DE MAMAN DORIGATTI - 

OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 302-07.2015.811.0039

CÓDIGO 60041

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, bem como foram 

apresentadas as contrarrazões pela parte apelada, remetam-se os autos 
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ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70928 Nr: 1588-83.2016.811.0039

 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: GIRCILENE MAIA DUTRA

 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:

 PROCESSO Nº 1588-83.2016.811.0039

Cód. 70928

Vistos.

 Intimem/notifique-se o perito nomeado nestes autos pessoalmente para 

que apresente o laudo médico pericial realizado na parte autora no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias sob pena de revogação da nomeação, 

perca dos honorários periciais devendo ainda ser consignado no mandado 

que o descumprimento do encargo no prazo acima estabelecido 

acarretará comunicação por meio deste juízo à corporação profissional 

respectiva além de imposição de multa cujo valor será fixado em momento 

posterior fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

 Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 55598 Nr: 655-81.2014.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT 14374

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

O processo encontra-se em ordem.

Cumpra-se a determinação anteriormente proferida.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de julho de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 12/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do mês 

de ABRIL/2018 como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 12/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99916 Nr: 1611-72.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RIBEIRO PEREIRA, GABRIEL HIGOR 

PEREIRA DA SILVA, MARCOLINO SOARES MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLÁVIO DE 

ANDRADE - OAB:6730

 Vistos etc.

Verifico que em relação ao acusado Bruno Ribeiro Pereira não foi 

apresentado memorial.

Sendo assim, INTIME-SE o advogado constituído para que apresente as 

alegações finais no prazo legal.

Decorrido o prazo ou apresentadas as alegações finais, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108837 Nr: 1277-04.2018.811.0078

 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: WAGNER MACEDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVA NAVARRO - 

OAB:246.261, JOÃO PAULO DE FARIA - OAB:173.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;(ATUALIZADOS)

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24590 Nr: 879-48.2004.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AMPÉRIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4816, 

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - OAB:16919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588, MARCELO MONTEIRO SALOMÃO - OAB:7613-B/MT, SILVIA 

CRISTINA GALVÃO MARTINS SALOMÃO - OAB:7989/MS

 Intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da Carta Precatória juntada aos autos nas 

fls.185/195.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108103 Nr: 808-55.2018.811.0078

 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: PAULO R. S. MOREIRA – ME, PAULO RICARDO SILVA 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIRA MARCAL PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO a liminar postulada, e determino que o Banco Bradesco 

S/A efetue a EXCLUSÃO do CCF - Cadastro de Emitente de Cheques sem 

Fundos, do Cheque Banco Bradesco, Agência 842 da Comarca de 

Sapezal/MT, Conta Corrente: 4672-8, número 00064, CONDICIONADA ao 

depósito JUDICIAL do valor atualizado do cheque.Após a comprovação do 

depósito dos autos, resta assegurada a quitação da dívida, hipótese em 

que deverá ser expedido Oficio ao Banco Bradesco Agência de 

Sapezal/MT, localizada à Av. Rotary Internacional º 629, para que cumpra 

imediatamente a LIMINAR concedida. Por fim, cite-se o requerido por 

EDITAL por se encontrar em local incerto e não sabido, para receber a 

quantia oferecida, ou oferecer resposta, no prazo de 30 (quinze) dias, 

contados da citação.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108944 Nr: 1338-59.2018.811.0078

 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: MAURO DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTES JÚNIOR - OAB:17.550, WAYNE 

ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108937 Nr: 1333-37.2018.811.0078

 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: DDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS–SMDS, EDMG–SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, não verifico a comprovação de 

negativa administrativa dos requeridos em providenciar a internação do 

paciente.

Não há como buscar o Poder Judiciário sem antes verificar se o Poder 

Executivo tem possibilidade de atender ou não o presente caso.

 Suprimir a negativa do 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 15( 

quinze) dias.

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.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108780 Nr: 1236-37.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFDLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDA, DDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, CONCEDO a guarda provisória dos menores DANILO FERREIA DE 

LIMA ALMEIDA e MURILO FERREIRA DE LIMA à genitora NAIR FERREIRA 

DE LIMA VAZ, a qual tem por obrigação prestar toda assistência que a 

criança necessita. Expeça-se termo de guarda provisória.ARBITRO os 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, a serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez) de cada mês, a 

partir da intimação desta decisão devendo ser depositado na conta do 

Banco do Brasil, Agência 1590-3, Conta corrente nº 42.294-0, de 

titularidade da genitora dos menores.Quanto às visitas, fixo que deverão 

ser exercidas de forma livre, desde que, obviamente, em horários 

condizentes com a condição das crianças e previamente avisando à 

genitora por questões de organização da rotina da menor.DESIGNE-SE 

audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do conciliador do 

juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, consignando que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação “é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do CPC).Consigne-se 

ainda na citação do requerido que a não apresentação de resposta implica 

revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas na 

inicial.EXPECA-SE o TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-11.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:
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KARINA ALESSANDRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE SOUZA MELO OAB - MT22824/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 14 de maio de 

2018 às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-93.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES BASQUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 14 de maio de 

2018 às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-78.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES BASQUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 14 de maio de 

2018 às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-63.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES BASQUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 14 de maio de 

2018 às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-48.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 14 de maio de 

2018 às 16h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-33.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 14 de maio de 

2018 às 17h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-18.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 15 de maio de 

2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-03.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 15 de maio de 

2018 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-85.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 15 de maio de 

2018 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-70.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA KELY SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J F XAVIER GARCIA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 15 de maio de 

2018 às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-55.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA KELY SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 15 de maio de 

2018 às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-40.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ALESSANDRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE SOUZA MELO OAB - MT22824/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)
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Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 15 de maio de 

2018 às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-25.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR TERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 15 de maio de 

2018 às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-10.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR TERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 21 de maio de 

2018 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-92.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR TERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 21 de maio de 

2018 às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-77.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 21 de maio de 

2018 às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-62.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 21 de maio de 

2018 às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-47.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 21 de maio de 

2018 às 15h00min.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7950 Nr: 199-10.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oclides Domingo Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte exequente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestar acerca dos documentos juntados ás 

fls. 108/110, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26404 Nr: 1204-52.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Renato da Roza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para manifestar acerca da certidão de fls. 62, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10799 Nr: 427-77.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Bilibio, Valdirene Pezzarico 

Bilibio, Itamar Bilibio, Vera Lúcia Lorenzoni Bilibio, Dalila Nodari Bilibio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R.Goes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para manifestar acerca dos documentos 

juntados ás fls. 132/135, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8510 Nr: 147-77.2008.811.0094

 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: Elvira Massing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônia Silva da Macena - 

OAB:MT/4.380, Paulo Sérgio Matias Patruni - OAB:MT/4.360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para manifestar acerca dos documentos 
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juntados ás fls. 124/1278, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10850 Nr: 478-88.2010.811.0094

 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): Cleiton Pires Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao pagamento da diligência 

do oficial de justiça nos autos da carta precatória código nº 104612 em 

tramite na primeira vara da Comarca de Juara, conforme ofício n. 98/2018 

juntada ás fls. 137-verso, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30734 Nr: 387-17.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macro Agronegócios Eireli - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Renato da Roza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Henrique Bonetti - 

OAB:MT/22.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte exequente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de mandado de avaliação. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve a exequente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Terra Roxa", para emitir a guia no valor de R$ 

275,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25384 Nr: 492-62.2016.811.0094

 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: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizângela Calado Mendes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de mandado de Citação . Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Nova Americana do Norte" para emitir a guia no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24944 Nr: 225-90.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Z. M. Ltda - ME, Adonias Correia de 

Santana, Kelly Luciane Correia de Santana, Valdemar Pereira dos Santos, 

Maria Lucila Ajala Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Marcos Rogério 

Mendes, proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24804 Nr: 147-96.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Z. M. Ltda - ME, Kelly Luciane 

Correia de Santana, Adonias Correia de Santana, Valdemar Pereira dos 

Santos, Maria Lucila Ajala Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Marcos Rogério 

Mendes, proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22593 Nr: 593-70.2014.811.0094

 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): Cupiuba Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

- ME, Kelly Luciane Correia Santana, Adonias Correia de Santana, Valdir 

Henning, Cleiton Silvestre Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Marcos Rogério 

Mendes, proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29357 Nr: 1698-77.2017.811.0094

 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: LC, AJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 40 , via 

malote digital, para a Comarca de Porto dos Gaúchos- MT .Código de 

rastreabilidade: 81120183253920.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22572 Nr: 577-19.2014.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Aparecido de Oliveira Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:MT/18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 44, via 

malote digital, para a Comarca de Poá - SP .Código de rastreabilidade: 
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81120183253916.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28622 Nr: 1297-78.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DOS REIS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 55, via 

malote digital, para a Comarca de Juara-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183253913.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30015 Nr: 2065-04.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DE MORAIS MARANGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066/ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529/ES

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 168, via 

malote digital, para a Comarca de Vitória- ES .Código de rastreabilidade: 

81120183253903, 81120183253904.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12062 Nr: 61-67.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 100, via 

malote digital, para a Comarca de Brasília - DF.Código de rastreabilidade: 

81120183253905.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30206 Nr: 97-02.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neudir Camilo Birnfeld, Paulo Cezar Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc. Preliminarmente, HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

testemunha Albertino Félix de Brito Junior. No mais, considerando a 

ausência da testemunha Vanderson Henrique da Silva, designo a data 20 

de Abril de 2018, às 10:00 horas para sua inquirição. Requisite-se a 

testemunha para comparecimento na solenidade ora designada. Como 

testemunha do Juízo, intime-se a Srª Vanessa, residente no Bairro Sol 

Nascente, Tabaporã, casada com o Sr. Iago, irmã da Srª Stefani que se 

encontra ou encontrava recolhida na cadeia de Colíder. De igual maneira, 

intime-se a vítima Tiago de Freitas Almeida para prestar outros 

esclarecimentos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12271 Nr: 265-14.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clelia Rutkauskis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 49 , via 

malote digital, para a Comarca de Sorriso-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183254003.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20591 Nr: 880-04.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colunatas Representações, Comércio, 

Construções e Serviços LTDA

 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:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 37,para a 

Comarca de Cuiába-MT, Carta Precatória de fls.39,para a comarca de 

Matupá-MT e Carta Precatória de fls.41,para a comarca de Poconé-MT, via 

malote digital .Código de rastreabilidade: 81120183254010, 

81120183254009, 81120183254007.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28517 Nr: 1244-97.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio J. Pinto - EPP, Maurício José Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 22, via 

malote digital, para a Comarca de Sinop-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183254014.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10562 Nr: 185-21.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Gomes Pereira, Ana Paula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O, GERALDINO VIANA DA SILVA - OAB:12956

 Certifico que nesta data, encaminhei o ofício expedido de fls. 118 , via 

malote digital, à comarca de Guarantã do Norte-MT .Código de 

rastreabilidade:81120183254055.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24787 Nr: 137-52.2016.811.0094

 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: Sinopema S/A - Ind. e Com. de Madeiras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato David Prante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovanna de Freitas Sartori - 

OAB:19.753, Liliane Andrea do Amaral de Paula - OAB:11.543-B, 

Rafael Barion de Paula - OAB:11.063-B, Rodrigo de Freitas Sartori - 

OAB:15.884

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação das partes, 

nas pessoas de seus advogados, para comparecerem à audiência 

designada pelo Juízo Deprecado da Quarta Vara da Comarca de 

Sinop-MT, que se realizará no dia 10/04/2018, às 14h, no endereço: Praça 

dos Três Poderes, nº 175, Bairro: Centro, Sinop-MT, conforme Ofício nº 

103/2018, juntado aos autos às fls. 246/247.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10562 Nr: 185-21.2010.811.0094
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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): Airton Gomes Pereira, Ana Paula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O, GERALDINO VIANA DA SILVA - OAB:12956

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 115, via 

malote digital, para a Comarca de Sinop-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183254054.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30613 Nr: 323-07.2018.811.0094

 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: Clarice dos Santos Barboza, Sebastião Alves Barboza, 

Willian Alves Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Dertemino que seja cumprido pela secretária as medidas 

necessárias para realização da perícia, instruindo com os quesitos já 

postos nos utos. Após o aporte da prícia, abra-se vistas às partes para 

apresentação de Memoriais finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se pelos requerentes, após curador especial e, por fim, o 

Ministério Público. Após concluso para sentença.Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12040 Nr: 40-91.2012.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 Investimentos em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados - PCG Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, Jorge José Justi Waszak - OAB:PR/16.878, Sirlene 

Elias Ribeiro - OAB:PR/28.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei o ofício expedido de fls.76 , via 

malote digital, à comarca de Peixoto de Azevedo-MT .Código de 

rastreabilidade:81120183253956.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22030 Nr: 151-07.2014.811.0094

 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: Valdecir Chessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Politécnica do Noroeste Ltda., 

Francisca Francineide Lopes Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Pinto de Arruda 

Guimarães - OAB:MT/3.749, Thiago D Heronville Pires - OAB:134511, 

Waléria Macedo Zago Dias - OAB:OAB/PA 16.616-B

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 272 , via 

malote digital, para a Comarca de Cuiába- MT.Código de rastreabilidade: 

81120183 2 5 3 9 5 1  - -  8 1 1 2 0 1 8 3 2 5 3 9 5 0 - -  8 1 1 2 0 1 8 3 2 5 3 9 5 2 - - 

81120183253953.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24767 Nr: 121-98.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parlac - Laminados e Compensados Ltda - EPP, 

Luciano Souza Fales, Paulo Cezar de Paula, Bruno Tavares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 32 , para a 

Comarca de Campo Novo do Parecis -MT e Carta Precatória de fls. 34 para 

a comarca de Comodoro-MT, via malote digital.Código de rastreabilidade: 

81120183253943, 81120183253942.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22469 Nr: 511-39.2014.811.0094

 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: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 48, via 

malote digital, para a Comarca de Rondonópolis-MT .Código de 

rastreabilidade: 81120183253941.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 251-59.2014.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cupiuba Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

- ME, Kelly Luciane Correia Santana, Adonias Correia de Santana, Valdir 

Henning, Cleiton Silvestre Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, Maximiliano da Silva Perri - OAB:MT/15029-B, 

Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT/13.044

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Marcos Rogério 

Mendes, proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29415 Nr: 1728-15.2017.811.0094

 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): Adonias Correia de Santana, Gilberto da Silva 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Marcos Rogério 

Mendes, proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62036 Nr: 467-36.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CICERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Outrossim, levando em conta o grande volume de feitos que 

reclamam realizações de perícias médicas e a carência de profissionais 

nesta urbe, FIXO o prazo de noventa (60) dias para entrega do laudo, 

prazo que será contado a partir da intimação com a entrega dos quesitos 

e documentos ao Sr. Perito.Concluída a perícia, encaminhe ofício, 

conforme o anexo I da Resolução nº 541/2007 da CJF prevê, ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT, acompanhado do 

ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando o 

nome da comarca e todos os dados necessários para a efetivação do 

pagamento, discriminando ainda o tipo da perícia (art. 4º, da Resolução nº 

541/2007).Proceda a Sra. Gestora ao contato com o perito nomeado, bem 

como o agendamento da perícia e após intime-se as partes.Sem prejuízo, 

levando-se em consideração o teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às audiências de mediação ante o 

reduzido número de procuradores na região, resta prejudicado o disposto 

no artigo 334, §5º, do CPC/2015.Defiro a autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 26 de março de 2018.Fabio 

PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59945 Nr: 2311-55.2017.811.0108

 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: POLIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, Weder Inacio 

Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Karolina Pasko dos Santos Fonseca - 

OAB:23579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o 

mandado de averbação, junto ao Cartório de Registro Civil competente, 

fazendo constar que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira.Ciência ao Ministério Público.Depois de feitas as devidas 

a n o t a ç õ e s  e  c o m u n i c a ç õ e s ,  a r q u i v e m - s e . P u b l i q u e - s e . 

R e g i s t r e - s e . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Tapurah/MT, 27 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40640 Nr: 1116-11.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Processo n°: 1116-11.2012.811.0108 (Código 40640)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Lindomar Santana Barbosa Rodrigues

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal vertida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Lindomar Santana Barbosa Rodrigues, condenado a dois 

anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas 

penas restritivas de direito, a ser definida em audiência admonitória, pela 

prática do delito previsto no artigo 184, §2º, do Código Penal.

Ocorre que, antes mesmo de ter dado início ao cumprimento da pena, com 

o trânsito em julgado da sentença, operou-se o instituto da prescrição, já 

que na data da aplicação da pena em concreto (28/06/2017), sendo o 

último marco inicial o recebimento da denúncia em 19/03/2013, já havia 

decorrido mais de quatro anos (CP art. 109, V).

Nesse sentido, considerando que a pena aplicada é de dois anos, com 

prescrição em quatro anos, a prescrição operou-se em 20/03/2017), 

consoante disposto no artigo 109, V, do CP.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do reeducando Lindomar 

Santana Barbosa Rodrigues, devidamente qualificado nos autos, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Cientifique-se o Ministério Público e a defesa.

Procedam-se às comunicações e anotações de praxe, nos termos da 

CNGC/MT.

Publique-se.

Registra-se.

Intimem-se.

Transitada em julgado a presente sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59302 Nr: 1918-33.2017.811.0108

 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: José Ailton da Silva, Marina Silva do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Carmem Cristina Garbossa - OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, acolho o pedido inicial formulado por José 

Ailton da Silva e Marina Silva do Nascimento para lhes declarar dissolvido 

o vínculo conjugal, julgando procedente o pedido e, por conseguinte, 

DECRETO A CONVERSÃO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO das 

partes, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 

226 § 6º da Constituição federal. Via de consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao 

Cartório de Registro Civil respectivo, depois de feitas as devidas 

anotações e comunicações, arquivem-se.Arquivem-se os autos em 

apenso (código 19562), com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Tapurah/MT, 28 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61215 Nr: 3108-31.2017.811.0108

 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: AFM, ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3108-31.2017.811.0108 (Código 61215)

Requerentes: Aline Fagundes Medeiros e Outro

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial 

formulado entre Aline Fagundes Medeiros e Alex Lacerda Ferreira, 

objetivando o reconhecimento e dissolução de união estável, bem como a 

regulamentação da guarda, direito de visitas e alimentos do filha menor 

Gabriel Fagundes Ferreira.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação
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É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses do infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56500 Nr: 341-20.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE FATIMA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MARIA COPETTI - 

OAB:SC/7.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 341-20.2017.811.0108 (Código 56500)

Exequente: Administradora de Consórcios Sicredi LTda

Executada: Marli de Fátima da Rocha

EXECUÇÃO

VISTOS.

Verifica-se dos autos que a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação nos termos do artigo 487, III, ‘b’, contudo, não apresentou nos autos 

o termo de acordo a ser homologado.

Destarte, ante a possibilidade de erro material no pedido, intime-se o 

exequente, a fim de que regularize o pedido, no prazo de cinco dias, ou 

ainda, promova o pagamento do valor correspondente à diligência para 

citação da parte contrária, visando o prosseguimento do feito.

 Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59373 Nr: 1976-36.2017.811.0108

 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: Gentil Avrella

 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°: 1976-36.2017.811.0108 (Código 59373)

Requerente: Gentil Avrella

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Cuida-se de ação ordinária para concessão de benefício assistencial de 

prestação continuada ao idoso promovida por Gentil Avrella em face de 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

No decorrer do procedimento, antes de formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a parte autora desistiu da ação, requerendo a 

extinção do feito (f.115), haja vista o benefício ter sido concedido 

administrativamente.

 Desta feita, Inexistindo óbice legal, homologo por sentença a desistência 

formulada pela parte autora, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, e julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil/2015.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61017 Nr: 2977-56.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVRDO, RRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado 

efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª 

via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de 

tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público.Defiro o benefício da justiça gratuita 

na medida em que a requerente é pobre na acepção jurídica do termo não 

dispondo, assim, de meios para arcar com as despesas do processo sem 

se privar dos recursos indispensáveis à sua manutenção. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 28 de março de 2018.Fabio 

PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56915 Nr: 588-98.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALAN SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 588-98.2017.811.0108 (Código 56915)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Anderson Alan Santos da Silva

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Em atenção à manifestação da Defesa e, considerando que, de fato, foi 

manifestado o desejo de recurso ainda me plenário do Egrégio Tribunal do 

Júri (f.175), revogo a certidão de f. 208, determinando o retorno dos autos 

do arquivo, a fim de que sejam remetidos à Defesa para a apresentação 

das razões recursais, no prazo legal.

Às providências.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60834 Nr: 2891-85.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2891-85.2017.811.0108 (Código 60834)

Requerente: Débora Rodrigues dos Santos

Requerido: Ivã Rodrigues

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.24), e, considerando que o 

Defensor Público atua em defesa da parte requerente, nomeio para 

patrocinar a defesa técnica do requerida o(a) advogado(a) Fabia Cristina 

Walter, OAB/MT 16.136.

Para tanto, arbitro honorários advocatícios à causídico(a) nomeado(a), o 

valor equivalente à 8 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Intime-se a causídica nomeada para apresentar a defesa do requerido no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62242 Nr: 589-49.2018.811.0108

 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: Supra Maquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA TIRLONI, ADALBERTO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:66626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..) De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do diploma 

processual vigente trouxe como um dos seus vetores principiológicos a 

busca por uma solução consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a 

fase de transição e consolidação de um novo sistema provoca inúmeras 

mudanças de posicionamento e, neste contexto, a ação monitória 

conservou sua condição de procedimento especial, razão porque, 

refluindo do posicionamento firmado anteriormente, por ter a monitoria 

finalidade injuntiva (formação de um título executivo judicial sem a 

necessidade de contraditório prévio e, consequentemente, sem a prévia 

designação de audiência de conciliação/mediação), entendo ser 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação/mediação no 

presente feito, razão pela qual passo a análise da inicial.Da análise à peça 

de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, razão pela qual a recebo em todos os seus termos.Cite-se o 

requerido para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com 

isenção do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, 

§1º, NCPC.Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, 

art. 701, §2º).Às providências.Tapurah/MT, 26 de março de 2018.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24432 Nr: 707-06.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUDI GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuária Vale do Sol Ltda - 

Coopersol.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 707-06.2010.811.0108 (Código 24432)

Exequente: Naudi Galli

 Executado: Cooperativa Agropecuária Vale do Sol Ltda - Coopersol

EXECUÇÃO

VISTOS.

Tendo em vista o requerimento de adjudicação do bem penhorado às 

f.255, e, havendo concordância da parte executada (f.374), com 

fundamento no art. 876, do CPC, defiro o pedido formulado pelo credor 

para adjudicação do bem penhorado.

Lavre-se auto de adjudicação, intimando-se o adjudicante para 

subscrevê-lo em 48horas.

Expeça-se em favor do credor carta de adjudicação.

Cumpridas as determinações anteriores, intime-se o credor para postular o 

que entender de direito, a fim de satisfazer o débito, no prazo de 10 dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45311 Nr: 1278-35.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI ROQUE PONTES, ADEMIR RIBEIRO DOS 

SANTOS, Geraldo Félix da Silva, Glaucia Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Atento à soberana e sábia decisão do nobre Conselho de Sentença, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória verbalizada pelo Ministério 

Público Estadual, para CONDENAR Gláucia Maria dos Santos, brasileira, 

convivente em união estável, natural de Jussara/GO, portadora do RG n. 

3619528 DPGC/GO, inscrita no CPF/MF n. 846.330691-87, filha de Valdenir 

Pereira dos Santos e Antonia Pereira dos Santos, dando-a por incursa nas 

penas do art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 29 do CP.Procedida a 

condenação, passo à dosagem da pena em observância ao princípio 

constitucional da individualização.(...) 3ª Fase – Causas de Aumento e 

Diminuição:Inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão porque 

fixo pena definitiva no mesmo patamar inicial, ou seja, 14 anos, 4 meses e 

24 dias de reclusão.REGIME DA PENA E DETRAÇÃODiante do montante da 

pena pespegada, mesmo determinando-se o decote do período em que a 

ré esteve presa preventivamente (3 a 30/06/2014), a pena restante é bem 

superior a 8 anos e se tratando de crime cometido com grave violência à 

pessoa, na esteira do art. 33 do CP, justifica-se a fixação do regime 

FECHADO para o início de cumprimento da pena, sem contudo 

determinar-se prisão provisória já que a ré respondeu solta a todo 

processo e não existem registros de ameaça a ordem pública ou à 

aplicação da lei penal nesse período, devendo o recolhimento ao ergástulo 

público se executar após a confirmação da condenação em segundo grau 

de jurisdição, ante ao novel entendimento da Suprema Corte sobre o tema, 

ou após o transito em julgado se irrecorrida a decisão.(..._)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41643 Nr: 505-24.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAN DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO TADEU MATOS 

SOUSA - OAB:7.253/MA

 Processo n°: 505-24.2013.811.0108 (Código nº: 41643)

AUTOR: Ministério Público Estadual

 RÉU: Devan de Carvalho Silva

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar a testemunha 

Salvador Pereira de Lima restaram infrutíferas, defiro o pedido para 

requisição de informações sobre seu endereço atualizado por meio do 

sistema BACENJUD.

 Designo, desde já, audiência de continuação para o dia 08 de maio de 

2018, às 15h30min.

Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas que não residem 
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nesta urbe, conforme endereço indicado pela acusação às fls. 121.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, do acusado, da Defesa e 

das testemunhas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 2 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41643 Nr: 505-24.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAN DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO TADEU MATOS 

SOUSA - OAB:7.253/MA

 Processo n°: 505-24.2013.811.0108 (Código nº: 41643)

AUTOR: Ministério Público Estadual

 RÉU: Devan de Carvalho Silva

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar a testemunha 

Salvador Pereira de Lima restaram infrutíferas, defiro o pedido para 

requisição de informações sobre seu endereço atualizado por meio do 

sistema BACENJUD.

 Designo, desde já, audiência de continuação para o dia 04 de maio de 

2018, às 15h30min.

Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, conforme endereço indicado pela acusação às fls. 121.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, do acusado, da Defesa e 

das testemunhas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 2 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48564 Nr: 838-05.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 838-05.2015.811.0108 (Código nº: 48564)

EXEQUENTE: Fabia Cristina Wlater

EXECUTADO: Estado de Mato Grosso

EXECUÇÃO

VISTOS.

Conforme manifestação do exequente às fls. 35, o executado efetuou o 

adimplemento integral do débito, requerendo, portanto, a extinção do feito.

Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, 

por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 2 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60833 Nr: 2890-03.2017.811.0108

 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: EDIMILSON GENARO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2890-03.2017.811.0108 (Código nº: 60833)

REQUERENTE: Edimilson Genaro Pereira

REQUERIDO: Estado de Mato Grosso

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sobrevindo pedido de informações pela instância superior, oficie-se 

informando.

Às providências.

Tapurah/MT, 2 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60876 Nr: 2907-39.2017.811.0108

 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: ANTONIO SANDRO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2907-39.2017.811.0108 (Código nº: 60876)

REQUERENTE: Antônio Sandro Lopes da Silva

REQUERIDO: Estado de Mato Grosso

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sobrevindo pedido de informações pela instância superior, oficie-se 

informando.

Às providências.

Tapurah/MT, 2 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25117 Nr: 1393-95.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVESON LEANDRO GETTEN, João Wilson 

Getten

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, Raphael Naves Dias - OAB:MT0014847O

 Processo n°: 1393-95.2010.811.0108 (Código nº: 25117)

EXEQUENTE: Guimarães Agrícolas Ltda.

EXECUTADO: Geverson Leandro Getten e João Wilson Getten

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que o último cálculo do débito foi realizado em 2016, 

intime-se o exequente para apresentar o valor atualizado, no prazo de 05 

dias.

Após, tornem os autos ao gabinete para cumprimento da decisão de fls. 

199.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 2 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60199 Nr: 2461-36.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSON RODRIGUES DA SILVA, JOSUEL 

ROBERTO SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi promovido para a 

Comarca de Juína/MT, estando a juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT atuando como substituta legal, e, considerando 

que a pauta de audiências do juízo em que é titular encontra-se lotada, 

necessária a redesignação do ato para a data de 13 de abril de 2018, às 

17h30min.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010177-12.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010177-12.2016.8.11.0108 REQUERENTE: 

ORLANDO MARTINS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: FERNANDO DE MATOS BORGES OAB: MT0011068A 

Endereço: MATO GROSSO, 150, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 

78573-000 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 24/04/2018 Hora: 15:40 , 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: 1000016-91.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK FROZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000016-91.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

PATRIK FROZZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB: MT0017690A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 24/04/2018 Hora: 16:00 , 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: 1000017-76.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CZARNOBAY ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000017-76.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

FABIANE CZARNOBAY ABREU REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB: MT0017690A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 24/04/2018 Hora: 16:20 , 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: 1000018-61.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CZARNOBAY ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000018-61.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

FABIANE CZARNOBAY ABREU REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por seu 

procurador, Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: 

MT0003056A Endereço: rua das palmeiras , 300, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 , para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 24/04/2018 Hora: 16:40 

, 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: 1000018-61.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CZARNOBAY ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000018-61.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

FABIANE CZARNOBAY ABREU REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB: 

MT0017690A Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência 

Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 24/04/2018 Hora: 

16:40 , 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.: 63366 Nr: 252-32.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. B. F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO GUSTAVO DURKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13.535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais). O referido valor deverá ser 

recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento 

para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51554 Nr: 239-09.2013.811.0085
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO HENRIQUE SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

DEFESA DO RÉU, para que apresente as ALEGAÇÕES FINAIS no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34030 Nr: 299-89.2007.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODOCIR DE SOUZA MACEDO, WEDER 

BARBOSA FAGUNDES, LEONIR STRAPASON BOITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097- A, 

QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O, REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo as 

defesas dos réus, acerca do ofício 573/2018, juntado ás fls. 902 dos 

presentes autos, informando a data de 18/04/2018 ás 17h30min, para a 

realização de audiência de Inquirição da testemunha Miguel da Silva na 

Comarca de Matupá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61048 Nr: 455-28.2017.811.0085

 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: VANDERLEI SEBASTIÃO LUCCA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 06/06/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62268 Nr: 1167-18.2017.811.0085

 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: LEANDRA SANTOS LEMES DA SILVA

 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:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 06/06/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51305 Nr: 1259-69.2012.811.0085

 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: MARIA ROSA BARCELOS

 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

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca do ofício 563/2018, juntado ás fls. 66 dos presentes 

autos, informando acerca da audiência designada para o dia 18/04/2018 

ás 17h15min, na Comarca de Matupá/MT, tendo como finalidade a oitiva da 

testemunha Anderson Rosa dos Santos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62074 Nr: 1053-79.2017.811.0085

 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: GENIVALDO DE JESUS EVANGELISTA

 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:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 13/06/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62247 Nr: 1152-49.2017.811.0085

 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: JOSIANE APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 20/06/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61573 Nr: 765-34.2017.811.0085

 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: CIRINEU DA SILVA

 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, acerca da Pericia marcada para dia 06/06/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50005 Nr: 988-94.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR POLITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Cooperativa de 

Crédito Rural Norte Matogrossense - Sicredi Norte em face de Cesar Polita.

Em que pese tenha sido efetivada a penhora online, verifico que entre os 

pedidos de penhora online pleiteados pela parte autora às fls. 70/71 e 

73/74, consta um pedido de extinção da ação pelo pagamento da dívida (fl. 

72), pedido este que passou despercebido quando da análise do 

processo.
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Pois bem. Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, considerando que a parte autora informou a quitação da dívida 

e pugnou pela extinção desta execução, CHAMO O FEITO À ORDEM e 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 487, III, ‘b’, ambos do 

Código de Processo Civil.

Proceda-se imediatamente o levantamento do valor bloqueado à fl. 80 em 

favor da parte executada. Levante-se, também, em favor da parte 

executada, o valor bloqueado à fl. 67 e verso.

Eventuais custas pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria 05/2018- Diretoria

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ELMO LAMOIA DE MORAES, JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO a constante modernização do parque informático e 

demais matérias eletrônicos e móveis pelo do Tribunal de Justiça de Mato 

Groso no Fórum de Vila Bela da Ssª. Trindade;;

CONSIDERANDO que no Fórum desta comarca existem material inservíveis 

de informática, condicionadores de ar e moveis em estado de 

conservação precária, ociosos, irrecuperáveis antieconômicos e se 

mostram obsoletos; ;

CONSIDERANDO a ausência de local e deposito de material inservíveis 

nesta Comarca, o que leva ao congestionamento do espaço útil do prédio 

do Fórum.

 CONSIDERANDO, os termos do art. 50. parágrafo único da Portaria 

429/2017-C.ADM, e dada a necessidade de se inventariar, verificar o 

estado de conservação e avaliar material informático, condicionadores de 

ar e moveis para que se possa solicitar autorização ao E. Tribunal de 

Justiça para a sua doação a entidades e órgãos públicos desta comarca;

R E S O L V E:

Artigo 1º - NOMEAR a seguinte Comissão de Inventário de bens e 

Doações – COMPIBI no âmbito desta Comarca para proceder ao inventário, 

verificação do estado de conservação e avaliação dos computadores 

deste Fórum a serem doados a entidades e órgãos públicos:

Presidente : Elmo Lamoia de Moraes – Juiz Substituto ;Membros:Amarilton 

Rodrigues da Cruz – Gestor Geral,Jonathan Coreia Motta – Gestor 

Adminstrativo III,Wemerson Antonio de Oliveira – Oficial de Justiça e 

Avaliado.

Artigo 2º - DETERMINAR que se proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, 

inventário, verificação do estado de conservação e avaliação dos material 

inservíveis de informática, condicionadores de ar e moveis destinadas a 

posterior doação.

Artigo 3º - DETERMINAR que se oficie às entidades públicas e privadas 

filantrópicas, organização da sociedade cível de interesse público desta 

comarca para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do 

interesse em receber doações de equipamentos de informática, moveis e 

condicionadores de ar deste órgão, devendo ser demonstrado pela 

instituição a real necessidade em receber os equipamentos.

Artigo 4º - Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Notificando-se 

o Ministério Público a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Pontes 

e Lacerda a Defensoria Pública – Delegacia de Policia Civil – Comando da 

Policia Militar e remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça

Vila Bela da Santíssima Trindade, 23 de março 2018

Elmo Lamoia de Moraes

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

 

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63553 Nr: 127-88.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronice Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 1221 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCJ), encaminho os autos ao advogado 

da requerente, em razão da tempestividade da contestação, para, 

querendo, no prazo de quinze (15) dias, impugná-la.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59693 Nr: 50029-78.2016.811.0077

 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, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Assi Tozzatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tadeu Múcio Galvão 

Marques Vallim - OAB:MT/4.717

 DESPACHO

Vistos.

Defiro o requerido às fls. 698/699 ante a justificação apresentada.

Cumpra-se determinação de fls. 671vº, item 2, intimando-se o Estado de 

Mato Grosso para que se manifeste.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63892 Nr: 276-84.2018.811.0077

 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: Luciana Luiza Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelia Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimei no balcão a Sr° Luciana Luiza Borges de Souza para 

realização da entrevista no dia 16/04/2018 às 16 horas, conforme a 

determinação de fls.20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 26024 Nr: 64-15.2008.811.0077

 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: Johanna Maria Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Ramos, Agnaldo, Chumbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, revendo as publicações, constatei que elas sairam em nome 

do antigo patrono da requerente. Que, nesta data, intimei o Dr. Obadias 

Coutinho dos Reis, atual Advogado para dar andamento ao feito. Após, 48 

horas, expedirei carta precatória para intimação pessoal, conforme 

determinado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53245 Nr: 48-51.2014.811.0077
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner de Oliveira Surubi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado 

Wagner de Oliveira Surubi, qualificado nos autos, pela prática do delito do 

art. 129, §9º do Código Penal.5. DO CUMPRIMENTO DA PENA.Para 

cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime aberto, nos 

termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Deixo de substituir a 

pena, pois o delito foi praticado com uso de violência à pessoa (art. 44, I, 

do CP). 6.CONSIDERAÇÕES FINAISDiante da pena aplicada e, com base no 

princípio da homogeneidade das cautelares, não se justifica mais a 

manutenção do ergástulo cautelar do réu, sob pena de transformar a 

medida cautelar em meio mais gravoso que a própria sanção penal 

alcançada, permitindo, outrossim que o réu recorra em 

liberdade.Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, 

tomem-se as seguintes providências:a)Em consonância com o art. 71, §2º 

do Código Eleitoral c/c art.15, II da Constituição da República, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do 

réu, com sua devida indicação;b)Oficie-se ao órgão estadual de dados 

fornecendo informações sobre o julgamento do feito em relação aos réus; 

c)Publique-se, nos termos do art. 387, inciso VI, do CPP, o resumo 

(dispositivo) em diário oficial. d) Intime-se pessoalmente o 

sentenciado.Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.Após o trânsito 

em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se com 

baixa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 56327 Nr: 507-19.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Iracema Lopes Boeira 

dos Santos - OAB:MS/6417

 ". Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao 

cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos 

determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a 

personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja 

idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, 

todas as nossas forças psíquicas”. Neste sentido, não há nada que possa 

ser considerado.Em relação às circunstâncias, observo que não há nada 

a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são 

normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal.À 

vista dessas circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base 

privativa de liberdade em 02 (dois) meses de detenção. 2ª FASE – 

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS.Deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a 

pena já se encontra no mínimo legal (Súmula do STJ 231).Mantenho, 

portanto, a pena em 02 (dois) meses de detenção.3ª FASE – CAUSAS DE 

AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.Não havendo causas de aumento, 

mantenho a pena em 02 (dois) meses de detenção.DO CUMPRIMENTO DA 

PENA.Deixo de realizar a detração para fins de fixação de regime prevista 

no §2º do art. 387, do Código Processual Penal – introduzido pela Lei 

12.376/12, pois a detração não alterará o regime inicial do acusado.Para 

cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime aberto, nos 

termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Da Substituição da 

Pena.Deixo de proceder à substituição da pena, diante das circunstâncias 

judiciais desfavoráveis. Considerações finais. Concedo ao denunciado 

Carlos Alberto Silva de Souza, vulgo “tinho” possa recorrer em liberdade, 

vez que o regime de pena dele foi fixado no inicialmente aberto. ".

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52781 Nr: 3815-66.2012.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERLINDA COELHO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERLINDA COELHO MACEDO, Cpf: 

01143293118, Rg: 168.6044-6, brasileiro(a), lavradora. 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: “SÃO JOSÉ S/A- AGRÍCOLA E PASTORIL, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Fazenda Antonieta, município de 

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, inscrita no CGC/MF sob o n.° 

44.423.259/0001-10, neste ato, representada pelo Diretor Presidente, o 

Senhor INÁCIO COELHO LEMOS, brasileiro, casado, pecuarista, portador 

da Cl - RG n.° 800.518-SSP/MT, inscrito no CPF do MF sob o n.° 

025.827.248-15, domiciliado e residente na Rua bandeirantes, 561, em 

Araçatuba-SP, por seu advogado e procurador que esta subscreve - ut 

instrumentum - de mand. J - Gustavo Guilherme Costa Salazar, inscrito na 

OAB/MT sob o n2 11.519, com escritório na Rua Antônio Bento Neto, 744, 

Bairro Centro Pontes e Lacerda-MT (onde recebe as intimações de estilo), 

vem, com o devido respeito e acatamento perante V. Exa. para propor 

competente AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA, contra a pessoa de 

ROBERLINDA COELHO MACEDO, brasileira, viúva, pecuarista, portadora 

do RG 1686044-6 SSP/MT, devidamente inscrita no CFP/MF 

011.432.931-18, residente e domiciliada no Sitio Macedo, Gleba Antonieta, 

município de Vila Bela-MT, tudo pelas relevantes razões de fato e de 

direito que passa a expor o quanto segue: FUNDAMENTOS DE FATO: A 

requerente, conforme se infere dos inclusos documentos, fizera um 

contrato por instrumento particular de termo de composição amigável com 

compromisso de venda e compra de imóvel rural e outras avenças com a 

pessoa do requerido, na data de 29 de outubro de 2003, tendo como 

objeto uma área de terras rurais denominadas Fazenda Antonieta, situada 

no município de Vila Bela da Santíssima Trindade /MT, com área de 32,48 

hectares, a ser desmembrada de área maior da referida fazenda. Apesar 

de não constar do contrato o memorial descritivo da área vendida, 

juntamos anexos a inicial o memorial da área objeto da demanda a ser 

reintegrada, cumprindo assim com a materialização do imóvel objeto do 

pedido. Na ocasião foi levado ao conhecimento do comprador e inclusive 

consta do contrato que existiam pendências judiciais sobre a referida 

posse, ficando expresso no contrato que o mesmo já ocupava o imóvel 

antes de adquiri-lo, que era objeto de uma Ação de Reintegração de 

Posse, Processo n.e 335/200, de Pontes e Lacerda - MT, hoje n.e 

168/2003, da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, ficou 

ainda combinado que a medição seria entregue pelo INTERMAT, as 

despesas com escritura, impostos, taxas e a ratificação por conta do 

adquirente ora requerida. O preço do imóvel foi combinado entre as partes 

em R$ 7.783,60 (sete mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta 

centavos) com cláusula de equivalência produto em @ de boi, ou seja, 

134,20 @ de boi, que deveriam ser pagas da seguinte forma: 1- Parcela: à 

vista e na assinatura deste contrato, no valor de R$ 778,36 (setecentos e 

setenta e oito reais e trinta e seis centavos) cujo pagamento foi realizado. 

2§ Parcela: em 16 de outubro de 2004, no valor de R$ 1.556,72 (mil 

quinhentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) equivalentes 

a 26,84 @ de boi, cujo pagamento não foi realizado. 3ê Parcela: em 16 de 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO Comarca de Vila Bela 

da Santíssima Trindade Vara Única 03/04/2018 13:16:03 14531 Endereço 

do Fórum: Rua: Municipal, S/n, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT, CEP: 78.245-000, Telefone(s): (65) 3259-1204 

Formulário: 1545 Matr.: 21427 outubro de 2005, no valor de R$ 1.556,72 

(mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) 

equivalentes a 26,84 @ de boi, cujo pagamento não foi realizado. 4â 

Parcela: em 16 de outubro de 2006, no valor de R$ 1.945,90 (mil 

novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) equivalentes a 

33,55 @ de boi, cujo pagamento não foi realizado. 5- Parcela: em 16 de 

outubro de 2007, no valor de R$ 1.945,90 (mil novecentos e quarenta e 
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cinco reais e noventa centavos) equivalentes a 33,55 @ de boi, cujo 

pagamento não foi realizado. As partes fixaram que o preço em 

equivalência produto, ou seja, arroba de boi, tomando como referencia a 

média do valor de mercado dos frigoríficos de Pontes e Lacerda e 

Cáceres, no Estado de Mato Grosso. Ficou ainda, combinado que para 

apurar o quantum devido, no vencimento de cada parcela, pelo valor da @ 

de boi gordo no dia do pagamento. No contrato ut retro mencionado foi 

dada quitação da primeira parcela. Foi estabelecido ainda que a medição 

fosse entregue pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - 

INTERMAT. Ficou combinado, Cláusula Quarta, que a escritura seria 

outorgada após a medição topográfica, que a ratificação do imóvel ficara a 

cargo do comprador ora requerido. Então, fechado o negócio, ato 

contínuo, entregue a posse de fato do imóvel, onde o requerido tomou 

posse e iniciou sua atividade para criação de bovinos. A propriedade 

consistia numa Fazenda com todas as benfeitorias e infra-estrutura, tais 

como: pastagens, cercas, estradas de penetração, etc. Devido a atrasos 

no cumprimento das obrigações de pagar, no dia 11 de maio de 2010, foi 

feito a NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, interpelando sobre as parcelas 

vincendas, que não foram pagas. O requerido incorreu in mora solvendi, 

não honrou os pagamentos no tempo e na forma combinados, motivando a 

notificação extrajudicial por parte dos autores e credores, que não foi 

contestada. No entanto, para ficar evidenciada a mora, foi feita uma 

notificação extrajudicial de modo a ensejar a rescisão do contrato com a 

reintegração de posse e as perdas e danos tudo e grau de tutela 

antecipada, decorrentes do negócio. O requerido chegou a honrar a 

primeira parcela, ocorre que com relação à Segunda, Terceira, Quarta e 

Quinta parcela, o requerido não cumpriu com a obrigação, procurado 

dezenas de vezes, sempre com desculpas evasivas para não honrar com 

o compromisso. Assim sendo, as obrigações contratuais não foram 

cumpridas no tempo e modo devidos, inclusive, com referência aos 

pagamentos das prestações contratuais, resta apenas o decreto da 

rescisão do contrato existente inter partes, com a reintegração de posse. 

OUTRO FATO INTERCORRENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. O 

requerido esta na posse do imóvel explorando a fazenda por inteiro 

durante todos esses exercícios em que esta de posse, plantando pasto 

artificial, explorando madeira, criando gado, o que significa prejuízos de 

ordem material da autora pela perda dos frutos. A requerente tivera danos 

materiais consistentes na perda dos frutos da fazenda por todos esses 

anos de vigência do contrato, consistente no direito de ser indenizado da 

produção, o que pode ser apurado por arbitramento. As perdas e danos 

devem compreender o que efetivamente perdera a autora e o que 

razoavelmente deixara de lucrar com base na regra de damnum emergens 

et lucrum cessans, já que houve o descumprimento do negócio. 

Rescindido o contrato deve a dita terra voltar para a posse da autora, 

como conseqüência do inadimplemento e motivo porque a permanência do 

réu passa a constituir esbulho ex vi do art. 1.210 do Código Civil em vigor. 

Por tais motivos, resta pedir ao Estado Juiz que conceda a prestação 

jurisdicional no sentido de decretar a rescisão do contrato noticiado, ut 

retro, bem como conceder a reintegração da posse no imóvel, além de 

condenar o réu ao pagamento das perdas e danos que se apurar em 

liquidação de sentença por arbitramento quanto aos danos morais e por 

artigos quanto aos danos materiais como é de direito. FUNDAMENTOS DE 

DIREITO: A pretensão ora formulada encontra fundamento nas normas dos 

artigos 186, 389, 394, 397 e parágrafo único, 398,402,417, 1.296 e 1.210 

todos do Código Civil Brasileiro. Não cumprida à obrigação no temo e forma 

combinados, incorre o devedor em perdas e danos. Restou provada a 

mora do réu em face da notificação extrajudicial e outros atos de 

cobrança que se encontram acostados nos autos. A prova do 

inadimplemento das obrigações de pagar é documental, portanto, 

inequívoca e verossímil. Incorreu por isso nas perdas e danos materiais, 

ou seja, no que os autores efetivamente perderam por não explorar o 

imóvel durante estes últimos anos, levando os compradores os frutos e o 

que razoavelmente deixaram de lucrar, inclusive, de alienar terras a 

terceiros interessados e aplicar o capital. Também, é irrefutável que ditas 

terras valorizaram, quadruplicando o preço. No contrato houve sinal de 

negócio e por isso. deveria ser considerado perdido em favor da autora, 

deve incluir no cálculo dos prejuízos materiais. Rescindido o contrato é 

certo que a permanência do requerido nas ditas terras, irá constituir 

esbulho, porque a posse foi precária, valendo dizer, em função do PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade Vara Única 03/04/2018 13:16:03 14531 Endereço do 

Fórum: Rua: Municipal, S/n, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, CEP: 78.245-000, Telefone(s): (65) 3259-1204 Formulário: 

1545 Matr.: 21427 compromisso. As perdas e danos decorrem por ato 

ilícito e danos morais estão assegurados no art. 186, 927, 402 ambos do 

CC, combinado com o art. 5e, inciso X da CF/88. O arbitramento é subjetivo 

do Juiz, porém, levando em consideração o grau da ofensa, as 

conseqüências e a posição social e econômica das partes, que quanto a 

isso, não merece maiores comentários, já que a compra foi de uma 

propriedade no valor de mais de dois milhões de reais. DA TUTELA 

ANTECIPADA: Nos termos do art. 273 do CPC, o juiz pode antecipar total 

ou parcialmente a tutela objetivada no pedido, desde que prove de modo 

inequívoco a verossimilhança das alegações e não há o perigo da 

irreversibilidade. No caso o fumus boni iuris está provado 

documentalmente, tanto o contrato não cumprido como a dívida não paga. 

O periculum in mora, se deve por que o réu pode utilizar da propriedade 

para venda, alem de não ter capacidade financeira para cumprir com a 

obrigação acrescida de perdas e danos, evitando assim que os prejuízos 

ainda se somam em grau mais relevante. Cabendo ainda ressaltar que os 

fatos narrados na presente são de verossímil semelhança, e inequívocos, 

acha vista, que tudo está devidamente provado, doe. anexos, provando 

que toda transação tem começo meio e fim, deixando o magistrado que 

preside a lide, com toda segurança para determinar os pedidos, em grau 

de tutela antecipada. DO REQUERIMENTO: Diante do exposto, pede e 

requer a V. Exa. seja recebida a presente ação, processada na forma da 

lei, para in limine litis et inaudita altera pars, ser deferida a tutela 

antecipada parcial, no sentido de deferir a reintegração de posse, 

expedindo-se o competente mandado. Em seguida, pede e requer a 

citação do requerido Roberlinda Coelho Macedo, já qualificado para 

responder nos termos desta, contestá-la se quiser, dentro do prazo legal, 

sob pena de revelia e confesso quanto à matéria de fato, para finalmente 

ser julgado procedente para decretar a rescisão do contrato existente 

entre as partes, concedendo por conseqüência a reintegração de posse 

do imóvel em favor da autora e, por último, condenar o réu ao pagamento 

das perdas e danos materiais a serem arbitrados por este juízo, bem 

como, quanto aos danos morais dependendo de liquidação por artigos 

compreendendo os frutos colhidos do imóvel, perdendo o valor que foi 

pago, inclusive, finalmente, condenar o réu ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Requer todas as provas em direito admitidas, tais 

como depoimento pessoal, testemunhas e exame pericial, documentos, 

diligências, etc. Requer os benefícios do art. 172 do CPC, para evitar o 

fator demora. Requer a citação por via oficial. Requer assim que recebida 

a presente ação, seja dado prazo de 10 dias, após a citação, para o 

requerido purgar a mora, sob pena de preclusão. Desde já protesta contra 

alienação de bens. Termos em que, D e A esta com os documentos 

inclusos, dando à causa o valor de R$ (1.000,00) (mil reais.) para efeitos 

fiscais e de alçada. P. deferimento.”.

Despacho/Decisão: DECISÃO (Fls. 74): “Autos n. 3815-66.2012.811.0013. 

I – Em seu pedido de tutela antecipada o autor requer seja: “deferida a 

tutela antecipada parcial, no sentido de deferir a reintegração de posse, 

expedindo-se o competente mandado” (petição inicial – fl. 10). Partindo 

desse preceito, resta claro que a antecipação de tutela deve ser 

indeferida. Explico. Na inicial o autor pretende, em um primeiro momento, a 

rescisão do contrato firmado com a parte ré em 29.10.2003 e, como 

conseqüência, a reintegração de posse. Em decorrência desse brevíssimo 

relato resta evidente que não é possível a reintegração de posse sem que, 

primeiramente, seja rescindido o contrato objeto da lide, pretensão essa 

que acaso acolhida torna a posse do réu injusta. Nesse sentido, o 

Superior Tribunal de Justiça decidiu que:“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. 

NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM 

VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO 

JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE 

CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA 

BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a 

Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não 

adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação 

judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de 

imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que 

existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de 

observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por 

conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de 
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posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, 

pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será 

avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, 

para afastar a antecipação de tutela” (REsp 620787/SP Recurso Especial 

2003/0232615-7 – Ministro Luis Felipe Salomão – j. 28.4.2009). Posto isso, 

indefiro o pedido de reintegração de posse. II – Cite-se a parte ré com as 

advertências legais (artigo 285 e 319 do Código de Processo Civil) para 

apresentar resposta, querendo e no prazo legal de 15 dias, sob pena de 

revelia e confissão quanto a matéria de fato. III – Realizada a citação e 

sendo apresentada a contestação dê-se vista ao autor para impugnação. 

IV – Cumpra-se”. DECISÃO (Fls.138): "Vistos em correição.1- Acolho a 

emenda da inicial, devendo ser anotado no sistema informatizado o novo 

valor da causa.2- Expeça-se edital de citação do réu. Caso decorrido o 

prazo legal sem resposta, desde já nomeio a Defensoria Pública como 

curadora especial.3- Após, vista ao Ministério Público, por haver nos 

autos interesse público relevante, já que versa sobre áreas situadas no 

Parque Estadual Serra Ricardo Franco".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monik Assad de Lima, 

digitei.

Observações: ADVERTÊNCIAS: Será nomeado curador especial em caso 

de revelia (art. 257, IV, CPC/2015).

Vila Bela da Santíssima Trindade, 03 de abril de 2018

José Carlos de Souza Cândido Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 30264 Nr: 1362-71.2010.811.0077

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rafaella Soares Nava 

- OAB:13358

 Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva estatal o que faço para 

CONDENAR a acusada Catarina da Silva pelo crime tipificado no artigo 33, 

c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06Em obediência ao princípio 

da individualização da pena, passo a dosagem da reprimenda.4. 

DOSIMETRIA:1ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS:Com relação à 

culpabilidade, observo que não existe nada a ser levado em desfavor do 

acusado.Quanto aos antecedentes, na Folha de Antecedentes Criminais 

não constam anotações de sentenças transitadas em julgado.No que 

tange à conduta social e personalidade, não foram coletados elementos 

para que possam ser melhor aferidos, não constatando prova pericial, 

nem informações colhidas perante o local de residência do réu que 

possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou 

personalidade voltada para o crime. Os motivos do crime são as razões 

que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro 

Vergara “os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos 

fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma 

representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma 

só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas”. Neste sentido, 

não há nada que possa ser considerado.Em relação às circunstâncias, 

observo que não há nada a ser tomado em desfavor do acusado; as 

consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se 

desvalorar como fator extrapenal.Com a relação à quantidade e a 

natureza da droga apreendida, entendo que estamos diante de uma 

quantidade não suficiente para exasperação da pena.Diante dos motivos 

expostos fixo a pena-base privativa de liberdade em 5 (cinco) anos de 

reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor de cada dia 

multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato. 2ª FASE – 

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS:Não havendo circunstância agravante ou 

atenuante, mantenho a pena-intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 

multa de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor de cada dia multa de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo na data do fato.

Sentença

Dados do Processo:

 Processo: 307-80.2013.811.0077 Código: 52124 Vlr Causa: 29.739,78 

Tipo: Cível

Espécie: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa>Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento>PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Polo Ativo: BANCO FINASA BMC S/A

 Polo Passivo: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

 BANCO FINASA BMC S/A (Requerente), CNPJ: 57561615000104, 

Endereço: Rua Historiador Rubens de Mendonça, 1731, Bairro: Centro, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 7805000, Complemento: Ed. Centro Empresarial 

Paiaguás, JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA (Requerido(a)), Cpf: 53615751191, 

brasileiro(a), Endereço: Fazenda Santa Cruz, Br 174, Bairro: Zona Rural, 

Cidade: Vila Bela da Ss Trindade-MT, CEP: 78245000, MARIANA CRISTINA 

CORREA DE ANDRADE (Advogado do Autor), OAB: 15.549/MT, Endereço: 

Rua Historiador Rubens de Mendonça, 1731, Bairro: Centro, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78050000 e CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES 

(Advogado do Autor), OAB: 11877-A, Endereço: Parte Sem Endereço 

(aguardando Regularização), Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

SENTENÇA. Vistos em correição. Banco Finasa BMC S/A, devidamente 

qualificado às fls.02, ingressou com a presente Ação de Reintegração de 

Posse com Pedido Liminar em face de José Carlos de Almeida, qualificado 

às fls.02, ao argumento de que firmou com este contrato de arrendamento 

mercantil, sendo objeto de leasing o bem descrito na inicial. Afirma que o 

Réu não quitou as prestações vencidas a partir de 11/09/2009, tendo sido 

devidamente constituído em mora. Assim, requer, liminarmente, a sua 

reintegração na posse direta do bem descrito na inicial, pedindo que, ao 

final, seja julgada procedente a presente ação, conferindo a ele a posse 

definitiva do bem arrendado, ressalvando-se o seu direito de, em 

procedimento próprio, cobrar as contraprestações do arrendamento e 

reclamar indenização por perdas e danos e multa. Deferida a medida 

liminar de reintegração de posse às fls.33. O Réu compareceu aos autos, 

independente de citação, representado pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso e apresentou contestação às fls.57/53v, em que argui, 

preliminarmente, a carência de ação, por inexistência de prévia notificação 

pessoal; a falta de interesse processual, pois a causa de pedir na ação 

possessória deve ser a posse, não a propriedade; inépcia da petição 

inicial, por ausência de planilha de cálculo a justificar e esclarecer a 

quantia e a forma pela qual se chegou ao valor indicado na inicial e por 

ausência de prova da constituição em mora do autor. No mérito, aduz que 

é necessária a revogação da medida liminar antecipatória concedida, por 

ausência de notificação pessoal e prévia, existência de posse velha, 

inexistência de mora em razão de protesto levado a cabo em local diverso 

do domicílio do devedor, possibilidade de purgação da mora, onerosidade 

excessiva das cláusulas contratuais e possibilidade da ocorrência de 

danos irreparáveis ou de difícil reparação. Pede a aplicação do princípio 

do devido processo legal, mormente no que tange aos preceitos da 

razoabilidade e proporcionalidade. Discorre sobre a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor e da não observância do pacta sunt servanda, 

uma vez que verificada a desnaturação do instituto do leasing. Alega que 

o contrato contém as seguintes cláusulas abusivas: exigência antecipada 

do VRG, estipulação do dólar norte americano como indexador do 

contrato, não estipulação da taxa de juros cobrada e não restituição do 

valor pago antecipadamente. Afirma que quem deu causa à rescisão 

contratual foi o próprio Autor, que elaborou o contrato com cláusulas 

abusivas. Pede o reconhecimento da onerosidade excessiva, diante da 

grave crise financeira que o Réu vem sofrendo. A medida liminar não foi 

cumprida, conforme certidão de fls.59/60, uma vez que o veículo não foi 

encontrado, tendo o Réu alegado não saber informar o paradeiro do 

referido bem. Intimado, o Autor apresentou impugnação à contestação às 

fls.68/76v. Realizada Audiência de Instrução e Julgamento, conforme 

termo de fl.84. Alegações finais do Autor às fls.88/88v e do Réu às 

fls.94/104v. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de reintegração de 

posse formulado com base nos arts.927, I e II, e 928 , do Código de 

Processo Civil de 1973, vigente no momento da propositura da ação, em 

que o Autor pretende a reintegração da posse do bem descrito na inicial, 

tornando definitiva a liminar para consolidar nas mãos da autora a posse 

do bem, condenando o Réu no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios. DA CARÊNCIA DE 

AÇÃO. Inicialmente, atenho-me à alegação de carência de ação, por 

ausência de prévia notificação pessoal do Réu para sua constituição em 

mora, apresentada em contestação. Conforme documentos de fls.17/20, 

verifica-se que o Autor tentou proceder à notificação pessoal do Réu, por 

meio de envio de correspondência, entretanto, esta notificação ficou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 571 de 578



prejudicada, uma vez que o endereço fornecido pelo Réu no momento da 

contratação não é atendido pela entrega domiciliar dos Correios, fato que 

é corriqueiro nesta Comarca, que possui mais de 13mil km2 de extensão. 

Assim, procedeu o Autor à notificação por meio de protesto, com edital, 

realizada através do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, local de residência do 

Réu, devendo-se ser considerada válida referida notificação. O Eg. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diante de caso semelhante, já se 

posicionou no mesmo sentido, uma vez que a parte autora também não 

pode ser prejudicada pelo fato de os Correios não realizarem a entrega 

domiciliar na residência do Réu. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO RÉU – 

LOCALIDADE NÃO ATENDIDA PELOS CORREIOS – PROTESTO VIA EDITAL 

PÚBLICO – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SÚMULA Nº 369 DO 

STJ – CUMPRIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É válida a notificação do devedor, em contrato de alienação 

fiduciária via edital público após a notificação extrajudicial enviada ao 

endereço do arrendatário não ter sido efetivada em razão da localidade 

não ser atendida pelos Correios. O banco arrendante não tem culpa 

nenhuma e não deve ser penalizado pelo fato dos Correios não realizarem 

entrega domiciliar no endereço fornecido pelo arrendatário no contrato de 

leasing. Constitui requisito para a propositura da ação reintegratória, a 

notificação prévia do devedor da sua mora, a teor do disposto pela Súmula 

nº 369 do STJ. (Ap 106149/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015). 

Portanto, não há que se falar em carência de ação, uma vez que válida e 

regular a notificação prévia procedida pelo Autor. DA AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL O Réu argui, então, a ausência de interesse 

processual, já que a causa de pedir na ação possessória deve ser a 

posse, e não a propriedade, afirmando que o Autor teria se limitado a 

levantar questionamentos sobre o domínio do bem, não logrando 

comprovar a sua posse sobre o bem. Sobre o contrato de arrendamento 

mercantil, diz o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 6.099/74, que 

"considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o 

negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de 

arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e 

que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela 

arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio 

desta". Portanto, o Autor, no caso o arrendador, na qualidade de 

proprietário do bem arrendado, possui também a posse indireta do bem, 

cedendo ao arrendatário, no caso o Réu, a posse direta. Uma vez que o 

Réu deixou de pagar as parcelas do arrendamento mercantil e foi 

notificado sobre o fato, tornou-se esbulhador da posse do Autor, de 

maneira que o pedido de reintegração ora formulado embasa-se não na 

sua condição de proprietário, mas também de posseiro indireto do bem, 

demonstrando o interesse processual do Autor. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL. O Réu argumenta, então, que a petição inicial seria inepta, por vir 

desacompanhada da planilha de cálculo a justificar e esclarecer a quantia 

e a forma pela qual se chegou ao valor do débito indicado na inicial, 

deixando-o sem condições de defender-se da dívida a ele imputada. 

Reitera também a alegação de ausência de sua prévia constituição em 

mora. Quanto à constituição em mora do devedor, como já decidido acima, 

no tocante à preliminar de carência de ação, o Autor logrou demonstrar 

que procedeu à notificação do devedor antes da propositura da presente 

ação, constituindo-o em mora. Com relação à ausência de planilha de 

cálculos, novamente sem razão o Réu, uma vez que se verifica à fl.04 dos 

autos a planilha contendo todas as parcelas vencidas e não pagas pelo 

Réu, cuja soma equivale ao valor indicado como devido pelo Réu na inicial. 

Dessa maneira, foram apresentados todos os documentos a embasar o 

pedido inicial, permitindo-se ao Réu a sua defesa, pelo que não há que se 

falar em inépcia da petição inicial. DO REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO 

DA MEDIDA LIMINAR. O Réu requereu a revogação da medida liminar, ao 

argumento de que não houve notificação pessoal e prévia do devedor, a 

sua posse é velha, não foi constituído em mora porque o cartório que 

procedeu ao protesto é de local diverso de seu domicílio, havia a 

possibilidade de purga da mora, existem cláusulas contratuais 

excessivamente onerosas e diante da possibilidade de ocorrência de 

danos irreparáveis ou de difícil reparação. Sobre a validade da notificação 

prévia realizada pelo Autor, remeto-me ao capítulo da sentença sobre a 

preliminar de carência de ação, em que já se decidiu que a notificação 

efetuada pelo Autor, por meio de protesto, foi válida. Importante destacar 

ainda que, ao contrário do alegado pelo Réu, o cartório que procedeu ao 

protesto foi exatamente aquele do município em que reside o Réu, não 

havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade ou invalidação do ato. 

O Réu afirma, então, que a sua posse é velha, não se aplicando, o 

disposto no art. 924 do CPC/73. Entretanto, novamente sem razão, uma 

vez que o que se deve observar é se o esbulho sobre a posse é velho e, 

no caso, o esbulho iniciou-se com a notificação do Réu por meio de 

protesto, em 25 de setembro de 2012, tendo a presente ação sido 

proposta em 02 de abril de 2013, portanto, menos de ano e dia do início do 

esbulho possessório, sendo cabível a concessão da antecipação de tutela 

liminarmente. O Réu levanta, ainda, a possibilidade de purgar a sua mora, 

através dos valores já pagos a maior e que poderiam ser compensados 

com o seu débito. Entretanto, ele sequer aponta quais valores são esses, 

não sendo crível que eventuais valores pagos a mais em 13 parcelas do 

contrato de arrendamento mercantil sejam suficientes para quitar as 42 

parcelas ainda restantes sem pagamento. Por fim, a simples alegação de 

onerosidade excessiva não afasta a mora do Réu, conforme dispõe a 

Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 380. A simples 

propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da 

mora do autor. Quanto à possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis 

ou de difícil reparação, também não vislumbro qualquer tipo de prova nos 

autos; ao contrário, ficou demonstrado que o risco de dano é muito maior 

para o Autor, já que o próprio Réu afirmou ao Oficial de Justiça, quando da 

tentativa de cumprimento da liminar, que não sabe informar o paradeiro do 

bem objeto da presente lide. DO MÉRITO. A princípio, convém observar 

que foi reconheço a aplicabilidade das normas de consumo a contratos 

bancários, porquanto "o CDC rege as operações bancárias, inclusive de 

mútuo ou de abertura de crédito, pois, relações de consumo. O produto da 

empresa de banco é o dinheiro ou o crédito, bem juridicamente consumível, 

sendo, portanto, fornecedora; e o consumidor o mutuário/creditado. O 

conceito de consumidor se amplia por vezes no código a fim proteger 

quem equiparado" (SCHRÖDER, Tiago Maranduba. Artigo: Aspectos da 

Defesa do Consumidor em juízo: A inversão do ônus da prova nas ações 

de repetição de indébito, publicado no Juris Síntese nº 29 - MAI/JUN de 

2001), tendo inclusive tal matéria sido pacificada pela Súmula nº 297 do 

STJ: "O código de defesa do consumidor é aplicável às instituições 

financeiras". Quanto ao pedido de observação do princípio do devido 

processo legal, previsto no art. 5º da Constituição da República, mormente 

no que tange aos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade, estes 

vêm sendo observados desde a propositura da demanda, uma vez que o 

pedido formulado pelo Autor possui previsão legal, tendo o feito seguido o 

rito previsto na lei processual, sendo a concessão da medida liminar 

proporcional, ao se considerar o débito do Réu para com o Autor. O Réu 

afirma, ainda, que não se deve observar o pacta sunt servanda, diante da 

desnaturação do instituto do leasing, sem sequer apresentar fundamentos 

para tanto, limitando-se a discorrer sobre a hipossuficiência do 

consumidor diante da instituição financeira, que impõe as cláusulas 

contratuais, sem esclarecer com precisão as taxas e encargos que 

recaem sobre o contrato firmado. Considerando-se que se trata, portanto, 

de alegação genérica, sem fundamentação, impossível de ser rebatida por 

este magistrado, não havendo que se falar em desnaturação do instituto 

do leasing, sendo medida correta analisar o contrato firmado entre as 

partes como arrendamento mercantil que foi. Não se vislumbra, tampouco, 

qualquer tipo de ilegalidade na cobrança antecipada do VRG, uma vez que 

esta se trata de opção do arrendatário, e que não desnatura o contrato de 

arrendamento mercantil. O VRG, dentro da perspectiva econômica do 

contrato de arrendamento mercantil, representa uma quantia mínima 

destinada a assegurar à arrendadora a recuperação do capital investido 

na operação financeira e a obtenção do lucro no desempenho de sua 

atividade econômica, não havendo que se falar em descaracterização do 

contrato em razão de sua diluição nas prestações convencionadas. 

Assim, se o arrendatário opta pela aquisição do bem após o adimplemento 

total das parcelas contratadas, a arrendadora já terá então recebido as 

prestações e o VRG. Se, de outro lado, o contrato é rompido devido à 

inadimplência do arrendatário, uma vez recuperado e alienado o veículo, 

verifica-se se o valor apurado com a venda, somado ao VRG antecipado, 

corresponde ao montante integral do VRG: se inferior, o arrendatário nada 

terá a reaver; se superior, o saldo deve ser restituído ao arrendatário, 

depois de abatidas as despesas contratualmente estabelecidas. Sobre a 

forma de restituição do VRG ao final do contrato de arrendamento 

mercantil, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede do Recurso 

Especial nº 1.099.212-RJ, submetido o rito dos recursos repetitivos, o qual 
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deu ainda origem à Súmula 564, que "no caso de reintegração de posse 

em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância 

antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda 

do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o 

arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, 

porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas 

ou encargos pactuados". Portanto, somente seria cabível a restituição de 

quaisquer valores a título do VRG antecipado se, após a reintegração da 

posse do bem e sua alienação, o valor arrecadado com a venda, somado 

ao valor adiantado a título de VRG, for superior ao VRG previsto 

contratualmente. Quanto à alegação de abusividade na estipulação do 

dólar norte americano como indexador do contrato, uma leitura 

pormenorizada das cláusulas pactuadas, conforme documento de fls. 

22/25, permite concluir que em momento algum foi estipulada tal moeda 

como indexadora, tratando-se de prática há muito abolida do mercado de 

arrendamento mercantil de veículos diretos ao consumidor no Brasil. Por 

fim, quanto à alegação de que não houve estipulação da taxa de juros 

cobrada, como já dito acima, o contrato de arrendamento mercantil é um 

contrato complexo, em que não se financia o bem arrendado, mas sim é 

um misto de locação e compra e venda, sendo que as parcelas pagas pelo 

arrendatário envolvem a contraprestação pelo aluguel do bem e, caso 

assim o opte, a antecipação do VRG. Dessa maneira, não há que se falar 

em estipulação de juros. Dessa maneira, ausente a existência de 

cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes, como afirma o 

Réu, não há que se falar em rescisão por culpa do Autor, já que foi o Réu 

quem, ao não pagar as parcelas que lhe cabiam, ocasionou a rescisão do 

contrato. Não há que se falar sequer em onerosidade excessiva, pois o 

Réu não demonstra nos autos a alegada crise financeira, tampouco a 

alteração de sua condição econômica entre a data da contratação e o 

presente momento. Assim, o pedido deve ser julgado procedente, 

porquanto o réu foi notificado extrajudicialmente e, como não efetuou o 

pagamento do débito, foi constituído em mora, o que ensejou a distribuição 

desta ação, ante o vencimento antecipado do contrato firmado entre as 

partes, razão pela qual o bem deve ser restituído ao Autor. Pelo exposto, 

julgo procedente o pedido formulado por BANCO FINASA BMC S/A, na 

presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de JOSÉ 

CARLOS DE ALMEIDA, para confirmar a liminar de reintegração de posse 

e declarar rescindido o contrato de fls. 22/26, determinando a reintegração 

do Autor na posse do veículo objeto do contrato de arrendamento 

mercantil, de forma definitiva, com a consolidação da propriedade; e 

condenar o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do NCPC, ficando suspensa a 

exigibilidade, por deferir-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. P.R.I.C. 

Transitada em julgado, e nada requerido, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERLINDA COELHO MACEDO, Cpf: 

01143293118, Rg: 168.6044-6, brasileiro(a), lavradora. 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: "SÃO JOSÉ S/A- AGRÍCOLA E PASTORIL, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Fazenda Antonieta, município de 

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, inscrita no CGC/MF sob o n.° 

44.423.259/0001-10, neste ato, representada pelo Diretor Presidente, o 

Senhor INÁCIO COELHO LEMOS, brasileiro, casado, pecuarista, portador 

da Cl - RG n.° 800.518-SSP/MT, inscrito no CPF do MF sob o n.° 

025.827.248-15, domiciliado e residente na Rua bandeirantes, 561, em 

Araçatuba-SP, por seu advogado e procurador que esta subscreve - ut 

instrumentum - de mand. J - Gustavo Guilherme Costa Salazar, inscrito na 

OAB/MT sob o n2 11.519, com escritório na Rua Antônio Bento Neto, 744, 

Bairro Centro Pontes e Lacerda-MT (onde recebe as intimações de estilo), 

vem, com o devido respeito e acatamento perante V. Exa. para propor 

competente AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA, contra a pessoa de 

ROBERLINDA COELHO MACEDO, brasileira, viúva, pecuarista, portadora 

do RG 1686044-6 SSP/MT, devidamente inscrita no CFP/MF 

011.432.931-18, residente e domiciliada no Sitio Macedo, Gleba Antonieta, 

município de Vila Bela-MT, tudo pelas relevantes razões de fato e de 

direito que passa a expor o quanto segue: FUNDAMENTOS DE FATO: A 

requerente, conforme se infere dos inclusos documentos, fizera um 

contrato por instrumento particular de termo de composição amigável com 

compromisso de venda e compra de imóvel rural e outras avenças com a 

pessoa do requerido, na data de 29 de outubro de 2003, tendo como 

objeto uma área de terras rurais denominadas Fazenda Antonieta, situada 

no município de Vila Bela da Santíssima Trindade /MT, com área de 32,48 

hectares, a ser desmembrada de área maior da referida fazenda. Apesar 

de não constar do contrato o memorial descritivo da área vendida, 

juntamos anexos a inicial o memorial da área objeto da demanda a ser 

reintegrada, cumprindo assim com a materialização do imóvel objeto do 

pedido. Na ocasião foi levado ao conhecimento do comprador e inclusive 

consta do contrato que existiam pendências judiciais sobre a referida 

posse, ficando expresso no contrato que o mesmo já ocupava o imóvel 

antes de adquiri-lo, que era objeto de uma Ação de Reintegração de 

Posse, Processo n.e 335/200, de Pontes e Lacerda - MT, hoje n.e 

168/2003, da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, ficou 

ainda combinado que a medição seria entregue pelo INTERMAT, as 

despesas com escritura, impostos, taxas e a ratificação por conta do 

adquirente ora requerida. O preço do imóvel foi combinado entre as partes 

em R$ 7.783,60 (sete mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta 

centavos) com cláusula de equivalência produto em @ de boi, ou seja, 

134,20 @ de boi, que deveriam ser pagas da seguinte forma: 1- Parcela: à 

vista e na assinatura deste contrato, no valor de R$ 778,36 (setecentos e 

setenta e oito reais e trinta e seis centavos) cujo pagamento foi realizado. 

2§ Parcela: em 16 de outubro de 2004, no valor de R$ 1.556,72 (mil 

quinhentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) equivalentes 

a 26,84 @ de boi, cujo pagamento não foi realizado. 3ê Parcela: em 16 de
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outubro de 2005, no valor de R$ 1.556,72 (mil quinhentos e setenta e seis 

reais e setenta e dois centavos) equivalentes a 26,84 @ de boi, cujo 

pagamento não foi realizado. 4â Parcela: em 16 de outubro de 2006, no 

valor de R$ 1.945,90 (mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa 

centavos) equivalentes a 33,55 @ de boi, cujo pagamento não foi 

realizado. 5- Parcela: em 16 de outubro de 2007, no valor de R$ 1.945,90 

(mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) 

equivalentes a 33,55 @ de boi, cujo pagamento não foi realizado. As 

partes fixaram que o preço em equivalência produto, ou seja, arroba de 

boi, tomando como referencia a média do valor de mercado dos frigoríficos 

de Pontes e Lacerda e Cáceres, no Estado de Mato Grosso. Ficou ainda, 

combinado que para apurar o quantum devido, no vencimento de cada 

parcela, pelo valor da @ de boi gordo no dia do pagamento. No contrato ut 

retro mencionado foi dada quitação da primeira parcela. Foi estabelecido 

ainda que a medição fosse entregue pelo Instituto de Terras do Estado de 

Mato Grosso - INTERMAT. Ficou combinado, Cláusula Quarta, que a 

escritura seria outorgada após a medição topográfica, que a ratificação do 

imóvel ficara a cargo do comprador ora requerido. Então, fechado o 

negócio, ato contínuo, entregue a posse de fato do imóvel, onde o 

requerido tomou posse e iniciou sua atividade para criação de bovinos. A 

propriedade consistia numa Fazenda com todas as benfeitorias e 

infra-estrutura, tais como: pastagens, cercas, estradas de penetração, 

etc. Devido a atrasos no cumprimento das obrigações de pagar, no dia 11 

de maio de 2010, foi feito a NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, interpelando 

sobre as parcelas vincendas, que não foram pagas. O requerido incorreu 

in mora solvendi, não honrou os pagamentos no tempo e na forma 

combinados, motivando a notificação extrajudicial por parte dos autores e 

credores, que não foi contestada. No entanto, para ficar evidenciada a 

mora, foi feita uma notificação extrajudicial de modo a ensejar a rescisão 

do contrato com a reintegração de posse e as perdas e danos tudo e grau 

de tutela antecipada, decorrentes do negócio. O requerido chegou a 

honrar a primeira parcela, ocorre que com relação à Segunda, Terceira, 

Quarta e Quinta parcela, o requerido não cumpriu com a obrigação, 
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procurado dezenas de vezes, sempre com desculpas evasivas para não 

honrar com o compromisso. Assim sendo, as obrigações contratuais não 

foram cumpridas no tempo e modo devidos, inclusive, com referência aos 

pagamentos das prestações contratuais, resta apenas o decreto da 

rescisão do contrato existente inter partes, com a reintegração de posse. 

OUTRO FATO INTERCORRENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. O 

requerido esta na posse do imóvel explorando a fazenda por inteiro 

durante todos esses exercícios em que esta de posse, plantando pasto 

artificial, explorando madeira, criando gado, o que significa prejuízos de 

ordem material da autora pela perda dos frutos. A requerente tivera danos 

materiais consistentes na perda dos frutos da fazenda por todos esses 

anos de vigência do contrato, consistente no direito de ser indenizado da 

produção, o que pode ser apurado por arbitramento. As perdas e danos 

devem compreender o que efetivamente perdera a autora e o que 

razoavelmente deixara de lucrar com base na regra de damnum emergens 

et lucrum cessans, já que houve o descumprimento do negócio. 

Rescindido o contrato deve a dita terra voltar para a posse da autora, 

como conseqüência do inadimplemento e motivo porque a permanência do 

réu passa a constituir esbulho ex vi do art. 1.210 do Código Civil em vigor. 

Por tais motivos, resta pedir ao Estado Juiz que conceda a prestação 

jurisdicional no sentido de decretar a rescisão do contrato noticiado, ut 

retro, bem como conceder a reintegração da posse no imóvel, além de 

condenar o réu ao pagamento das perdas e danos que se apurar em 

liquidação de sentença por arbitramento quanto aos danos morais e por 

artigos quanto aos danos materiais como é de direito. FUNDAMENTOS DE 

DIREITO: A pretensão ora formulada encontra fundamento nas normas dos 

artigos 186, 389, 394, 397 e parágrafo único, 398,402,417, 1.296 e 1.210 

todos do Código Civil Brasileiro. Não cumprida à obrigação no temo e forma 

combinados, incorre o devedor em perdas e danos. Restou provada a 

mora do réu em face da notificação extrajudicial e outros atos de 

cobrança que se encontram acostados nos autos. A prova do 

inadimplemento das obrigações de pagar é documental, portanto, 

inequívoca e verossímil. Incorreu por isso nas perdas e danos materiais, 

ou seja, no que os autores efetivamente perderam por não explorar o 

imóvel durante estes últimos anos, levando os compradores os frutos e o 

que razoavelmente deixaram de lucrar, inclusive, de alienar terras a 

terceiros interessados e aplicar o capital. Também, é irrefutável que ditas 

terras valorizaram, quadruplicando o preço. No contrato houve sinal de 

negócio e por isso. deveria ser considerado perdido em favor da autora, 

deve incluir no cálculo dos prejuízos materiais. Rescindido o contrato é 

certo que a permanência do requerido nas ditas terras, irá constituir 

esbulho, porque a posse foi precária, valendo dizer, em função do
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compromisso. As perdas e danos decorrem por ato ilícito e danos morais 

estão assegurados no art. 186, 927, 402 ambos do CC, combinado com o 

art. 5e, inciso X da CF/88. O arbitramento é subjetivo do Juiz, porém, 

levando em consideração o grau da ofensa, as conseqüências e a 

posição social e econômica das partes, que quanto a isso, não merece 

maiores comentários, já que a compra foi de uma propriedade no valor de 

mais de dois milhões de reais. DA TUTELA ANTECIPADA: Nos termos do 

art. 273 do CPC, o juiz pode antecipar total ou parcialmente a tutela 

objetivada no pedido, desde que prove de modo inequívoco a 

verossimilhança das alegações e não há o perigo da irreversibilidade. No 

caso o fumus boni iuris está provado documentalmente, tanto o contrato 

não cumprido como a dívida não paga. O periculum in mora, se deve por 

que o réu pode utilizar da propriedade para venda, alem de não ter 

capacidade financeira para cumprir com a obrigação acrescida de perdas 

e danos, evitando assim que os prejuízos ainda se somam em grau mais 

relevante. Cabendo ainda ressaltar que os fatos narrados na presente 

são de verossímil semelhança, e inequívocos, acha vista, que tudo está 

devidamente provado, doe. anexos, provando que toda transação tem 

começo meio e fim, deixando o magistrado que preside a lide, com toda 

segurança para determinar os pedidos, em grau de tutela antecipada. DO 

REQUERIMENTO: Diante do exposto, pede e requer a V. Exa. seja recebida 

a presente ação, processada na forma da lei, para in limine litis et inaudita 

altera pars, ser deferida a tutela antecipada parcial, no sentido de deferir a 

reintegração de posse, expedindo-se o competente mandado. Em seguida, 

pede e requer a citação do requerido Roberlinda Coelho Macedo, já 

qualificado para responder nos termos desta, contestá-la se quiser, 

dentro do prazo legal, sob pena de revelia e confesso quanto à matéria de 

fato, para finalmente ser julgado procedente para decretar a rescisão do 

contrato existente entre as partes, concedendo por conseqüência a 

reintegração de posse do imóvel em favor da autora e, por último, 

condenar o réu ao pagamento das perdas e danos materiais a serem 

arbitrados por este juízo, bem como, quanto aos danos morais 

dependendo de liquidação por artigos compreendendo os frutos colhidos 

do imóvel, perdendo o valor que foi pago, inclusive, finalmente, condenar o 

réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Requer todas as 

provas em direito admitidas, tais como depoimento pessoal, testemunhas e 

exame pericial, documentos, diligências, etc. Requer os benefícios do art. 

172 do CPC, para evitar o fator demora. Requer a citação por via oficial. 

Requer assim que recebida a presente ação, seja dado prazo de 10 dias, 

após a citação, para o requerido purgar a mora, sob pena de preclusão. 

Desde já protesta contra alienação de bens. Termos em que, D e A esta 

com os documentos inclusos, dando à causa o valor de R$ (1.000,00) (mil 

reais.) para efeitos fiscais e de alçada. P. deferimento.".

Despacho/Decisão: DECISÃO (Fls. 74): "Autos n. 3815-66.2012.811.0013. 

I – Em seu pedido de tutela antecipada o autor requer seja: "deferida a 

tutela antecipada parcial, no sentido de deferir a reintegração de posse, 

expedindo-se o competente mandado" (petição inicial – fl. 10). Partindo 

desse preceito, resta claro que a antecipação de tutela deve ser 

indeferida. Explico. Na inicial o autor pretende, em um primeiro momento, a 

rescisão do contrato firmado com a parte ré em 29.10.2003 e, como 

conseqüência, a reintegração de posse. Em decorrência desse brevíssimo 

relato resta evidente que não é possível a reintegração de posse sem que, 

primeiramente, seja rescindido o contrato objeto da lide, pretensão essa 

que acaso acolhida torna a posse do réu injusta. Nesse sentido, o 

Superior Tribunal de Justiça decidiu que:"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. 

NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM 

VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO 

JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE 

CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA 

BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a 

Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não 

adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação 

judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de 

imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que 

existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de 

observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por 

conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de 

posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, 

pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será 

avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, 

para afastar a antecipação de tutela" (REsp 620787/SP Recurso Especial 

2003/0232615-7 – Ministro Luis Felipe Salomão – j. 28.4.2009). Posto isso, 

indefiro o pedido de reintegração de posse. II – Cite-se a parte ré com as 

advertências legais (artigo 285 e 319 do Código de Processo Civil) para 

apresentar resposta, querendo e no prazo legal de 15 dias, sob pena de 

revelia e confissão quanto a matéria de fato. III – Realizada a citação e 

sendo apresentada a contestação dê-se vista ao autor para impugnação. 

IV – Cumpra-se".

 DECISÃO (Fls.138): "Vistos em correição.1- Acolho a emenda da inicial, 

devendo ser anotado no sistema informatizado o novo valor da causa.2- 

Expeça-se edital de citação do réu. Caso decorrido o prazo legal sem 

resposta, desde já nomeio a Defensoria Pública como curadora especial.3- 

Após, vista ao Ministério Público, por haver nos autos interesse público 

relevante, já que versa sobre áreas situadas no Parque Estadual Serra 

Ricardo Franco".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monik Assad de Lima, 

digitei.

Observações: ADVERTÊNCIAS: Será nomeado curador especial em caso 

de revelia (art. 257, IV, CPC/2015).

Vila Bela da Santíssima Trindade, 03 de abril de 2018

José Carlos de Souza Cândido
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Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118820 Nr: 2365-39.2017.811.0102

 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: WALDIR THEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte requerente para que no prazo de 05 

(cinco) dias, recolha o valor da diligência do SR oficial de justiça para 

citação e intimação do requerido, conforme ultimo despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121634 Nr: 633-86.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBIO ZOZ, ROSIMEIRE PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121172 Nr: 449-33.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES MORAIS BARBOSA, NARDINO E 

BARBOSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA DO INTEIRO TEOR DA 

DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: "Autos n. 449-33.2018.811.0102 

Código n. 121172 Vistos, etc. Inicialmente, PROCEDA-SE a conversão dos 

autos principais (Código 32652) em virtuais, bem como os apensem aos 

presentes embargos. RECEBO os embargos à execução, nos termos do 

art. 915 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), no mais, 

os vertentes embargos possuem apenas efeito devolutivo, já que a parte 

interessada não formulou pedido em sentido contrário, tal qual reclama o 

artigo 919, § 1º, do CPC. INTIME-SE a parte embargada para impugnar os 

embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 

920, I, da mencionada lei. Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT,21 de março de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121168 Nr: 447-63.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ADILSON DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:MT/17545-O

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA DO INTEIRO TEOR DO 

DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: "Autos n. 447-63.2018.811.0102 

Código n. 121168 Vistos, etc. Inicialmente, PROCEDA-SE a conversão dos 

autos principais (Código 72128) em virtuais, bem como os apensem aos 

presentes embargos. RECEBO os embargos à execução, nos termos do 

art. 915 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), no mais, 

os vertentes embargos possuem apenas efeito devolutivo, já que a parte 

interessada não formulou pedido em sentido contrário, tal qual reclama o 

artigo 919, § 1º, do CPC. INTIME-SE a parte embargada para impugnar os 

embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 

920, I, da mencionada lei. Após, voltem os autos conclusos. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Vera/MT, 21 de março de 2018. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112668 Nr: 1508-27.2016.811.0102

 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): PORTAL NORTE INDÚSTRIA DE PORTAS E 

BATENTES LTDA EPP, DARI LEOBET JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919

 Intimar o (a) Advogado(a) das partes requeridas, da designação da 

Audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 10h00min, 

neste Juízo, bem como para que QUE PROVIDENCIE COMPARECIMENTO 

DAS REQUERIDAS à audiência, conforme decisão proferida nos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66809 Nr: 776-61.2007.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PEREIRA DE SOUZA, EZEQUIEL 

ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA STEFFANELLO - 

OAB:4709-B MT

 (...)REJEITO a preliminar de inépcia da inicial arguida na resposta à 

acusação de fls. 157/169, pelo denunciado Osmar Pereira de Souza, uma 

vez que a exordial preenche todos os requisitos legais previstos no art. 41 

do CPP, expondo as circunstâncias do fato criminoso, a qualificação do 

acusado, à classificação do crime e rol de testemunhas.Ademais disso, e 

tudo mais que dos autos consta, verifico não incidirem nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal ou de extinção de punibilidade.Diante disso, com a 

finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 06 DE ABRIL DE 2018 ÀS 10H20MIN.INTIMEM-SE 

os acusados Osmar Pereira de Souza e Ezequiel Antunes dos Santos 

para comparecerem à audiência mencionada, bem como, intimem-se o 

seus respectivos advogados.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos 

autos, para comparecerem à audiência ora designada, sob as penas da 

lei. Caso necessário, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera-MT, 22 de fevereiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121168 Nr: 447-63.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VANDERLEI ADILSON DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:MT/17545-O

 Autos n. 447-63.2018.811.0102

Código n. 121168

Vistos, etc.

Inicialmente, PROCEDA-SE a conversão dos autos principais (Código 

72128) em virtuais, bem como os apensem aos presentes embargos.

RECEBO os embargos à execução, nos termos do art. 915 do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), no mais, os vertentes embargos 

possuem apenas efeito devolutivo, já que a parte interessada não 

formulou pedido em sentido contrário, tal qual reclama o artigo 919, § 1º, 

do CPC.

INTIME-SE a parte embargada para impugnar os embargos à execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 920, I, da mencionada lei.

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 21 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121172 Nr: 449-33.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES MORAIS BARBOSA, NARDINO E 

BARBOSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 Autos n. 449-33.2018.811.0102

Código n. 121172

Vistos, etc.

Inicialmente, PROCEDA-SE a conversão dos autos principais (Código 

32652) em virtuais, bem como os apensem aos presentes embargos.

RECEBO os embargos à execução, nos termos do art. 915 do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), no mais, os vertentes embargos 

possuem apenas efeito devolutivo, já que a parte interessada não 

formulou pedido em sentido contrário, tal qual reclama o artigo 919, § 1º, 

do CPC.

INTIME-SE a parte embargada para impugnar os embargos à execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 920, I, da mencionada lei.

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT,21 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121365 Nr: 514-28.2018.811.0102

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR PEDRO STRAPASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLI BALTAZAR LERMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de intimação 

do requerido , por meio de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ, devendo proceder a juntada nos autos de cópia da guia e 

comprovante de pagamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107043 Nr: 1058-21.2015.811.0102

 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: TRANSPORTADORA VERA LTDA, COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

AUTOS Nº. 1058-21.2015.811.0102 (Código 107043)

ESPÉCIE: Recuperação Judicial

REQUERENTES: TRANSPORTADORA VERA LTDA (CNPJ/MF 

09.465.281/0001-22) E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH LTDA 

(CNPJ/MF 05.568.861/0001-94)

ADMINISTRADORA JUDICIAL: DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, 

representada por ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB/MT 

11.876-A, com endereço profissional à Rua Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 2254, Sala 603, Ed. American Business Center, Bosque da 

Saúde, CEP: 78.050-000, Cuiabá-MT, telefones: (65) 3027-7209, (65) 

3027-7219, e-mails: contatomt@dux.adm.br, alexandry@dux.adm.br

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES E TERCEIROS 

INTERESSADOS.

FINALIDADE: CONVOCAR OS CREDORES E INTERESSADOS para 

Assembleia Geral de Credores no dia 27 DE ABRIL DE 2018, EM PRIMEIRA 

CONVOCAÇÃO, e 11 DE MAIO DE 2018, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, a 

se realizar no Plenário da Câmara Municipal de Vera, sito à Rua 

Montevidéu, n. 1824, Centro, Vera - MT, às 09:00, possuindo como ORDEM 

DO DIA: a) o pedido de desistência do processo de recuperação judicial 

pelos autores; (b) caso não seja aprovado o pedido de desistência, a 

aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial 

apresentado pelos devedores; (c) qualquer outra matéria que possa 

afetar os interesses dos credores.

 DECISÃO: “Defiro o pedido à ref. 217. Redesigno as datas para a 

realização da Assembleia Geral de Credores, a qual ficará da seguinte 

forma: Dia 27 de abril de 2018, às 09:00min, ocasião em que a assembleia 

será instalada na presença de credores titulares de mais da metade dos 

créditos de cada classe, computados pelo valor; em caso deste quórum 

não ser atingido, em segunda convocação a ser realizada no mesmo local 

no dia 11 de maio de 2018, às 09:00min, ocasião em que a assembleia 

será instalada com a presença de qualquer número de credores. A 

Assembleia Geral dos Credores ocorrerá no Plenário da Câmara Municipal 

de Vera, sito à Rua Montevidéu, n. 1.824, Centro. Determino que sejam 

convocados todos os credores das empresas COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH LTDA e TRANSPORTADORA VERAL LTDA, em 

recuperação judicial, e demais interessados, a comparecerem no local 

acima informado, observando-se a nova data. Cumpra-se de acordo com 

a decisão proferida à ref. 215. Expeça-se o necessário. Vera/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIAS: 1) Os credores poderão obter cópia do plano de 

recuperação judicial e aditivo apresentado pelas devedoras no site da 

Administradora Judicial, www.dux.adm.br. 2) Para se fazerem 

representar na referida Assembleia por mandatário ou representante legal, 

os credores deverão entregar à Administradora Judicial, até 24 (vinte e 

quatro) horas antes da data prevista para realização desta, procuração 

com poderes específicos, cópia atualizada do contrato social e/ou estatuto 

social vigente, atas de eleição e nomeação dos atuais diretores e/ou 

administradores, ou a indicação das folhas dos autos do processo em que 

se encontrem os aludidos documentos, nos termos do que dispõem os 

artigos 37, §4º, da Lei 11.101/05 c/c artigos 654, § 2º e 661, §1º do 

Código Civil. Ressalta-se que tais documentos deverão ser protocolizados 

diretamente à Administração Judicial, no seguinte endereço: Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, n. 2554, Sala 603, Ed. American 

Business Center, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, Cep: 78050-000; ou, 

ainda, encaminhados aos seguintes endereços eletrônicos: 

alexandry@dux.adm.br e/ou contatomt@dux.adm.br.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado 
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no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA DE SÁ 

PEREIRA, digitei.

Vera - MT, 06 de março de 2018.

Paula de Sá Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120472 Nr: 155-78.2018.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da AUTORA para recolher o valor correspondente às 

diligências complementares de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), cujo 

numerário deverá ser recolhido mediante guia própria a ser expedida no 

portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(hattp://arrecadação.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementação), nos 

termos do art. 4º, § 3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou não sendo 

possível que a parte autora entre em contato com a Srtª Gestora Judiciária 

para a emissão da Guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116474 Nr: 1394-54.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Impacto Insumos Agrícolas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE, JEFFERSON WUTZKE, 

JONATHAN WUTZKE, INARA HEIN WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15.884

 INTIMAÇÃO da AUTORA para recolher no prazo exíguo o valor 

correspondente às diligências complementares, perfazendo um total final 

de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), cujo numerário deverá ser 

recolhido mediante guia própria a serem expedidas no portal eletrônico do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(hattp://arrecadação.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementação), nos 

termos do art. 4º, § 3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou não sendo 

possível que a parte autora entre em contato com a Srtª Gestora Judiciária 

para a emissão da Guia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-64.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA MARQUES PINTADO OAB - MT17934/O-O (ADVOGADO)

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-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)

 

Intimação das partes nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 16/05/2018, às 09:00, na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 
 

SELEÇÃO PARA RECRUTAMENTO DOS INTERESSADOS NO SERVIÇO 
VOLUNTÁRIO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
(JUSTIÇA COMUNITÁRIA) DO ESTADO DE MATO GROSSO.  

EDITAL Nº 001/2018 

 
De ordem da Excelentíssima Doutora Edna Ederli Coutinho – Meritíssima Juíza de 

Direito e Diretora do Foro desta Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, Estado de Mato 

Grosso, em conformidade com o Edital nº 06/2018/JC/PRES de 25/01/2018, do Egrégio 

Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10189, em 

30/01/2018, e Edital nº 17/2018/OGTJ de 06/03/2018, do Egrégio Tribunal de Justiça, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10214, em 09/03/2018, concernente à 

seleção para recrutamento dos interessados no Serviço Voluntário de Agente Comunitário de 

Justiça e Cidadania (Justiça Comunitária) do Estado de Mato Grosso, pelo presente edital 

torna pública a relação Provisória dos Candidatos que tiveram suas inscrições 

deferidas e indeferidas, devendo ser observado o seguinte: 

                                          INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

Nº INSCRIÇÃO 

001 

002 

003 

 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

Nº INSCRIÇÃO 

004 

005 

 

As inscrições que foram indeferidas deixaram de observar pelo menos um requisito do sub 

item 3.2 do Edital nº006/2018/JC/PRES, sendo a Inscrição nº004 não apresentou o Diploma 

de conclusão do ensino médio e comprovante de residência desta cidade e Comarca e, a 
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Inscrição de nº005 não apresentou o comprovante de residência no mesmo bairro por 03 

(três) anos e certidão estadual de primeiro grau. 

 

1) Os recursos deverão ser entregues por escrito à Diretoria do Foro desta Comarca, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação deste edital. 

 

2) O interessado deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. O recurso 

inconsistente ou intempestivo, bem como aquele cujo teor desrespeite a banca, será 

preliminarmente indeferido. 

 

3) O recurso será analisado e decidido pela Comissão a que se refere o item 1.2, e o 

resultado será divulgado por meio de edital, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de 

Mato Grosso. 

 

4)  Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão do recurso. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de 

Mirassol D’Oeste-MT, Estado de Mato Grosso, aos vinte e seis (26) dias do mês de 

março (03) de dois mil e dezoito (2018). Eu, Eliete Lopes de Lima Machado, Gestora 

Judiciária Substituta, que digitei. 

 
Edna Ederli Coutinho 
Juíza de Direito e Coordenadora da Justiça Comunitária 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO GARÇAS 
 
 

EDITAL N°. 006/2018/DF 
                              

O Excelentíssimo Senhor Doutor Lener Leopoldo da Silva Coelho, Juiz de Direito e 
Diretor do Foro desta Comarca de Alto Garças - MT, no uso de suas atribuições legais e  
na forma da  Lei, estabelece a Classificação Definitiva conforme item 7.2 e seguintes do 
Edital 014/2012/GSCP, para Recrutamento de Estagiários, com classificação de acordo 
com a descriminação do curso: 
 
DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA: 
 

NÍVEL SUPERIOR EM: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 
1º Marco Aurélio A. Nogueira 7,5 APROVADO 

  
NÍVEL SUPERIOR EM: DIREITO 

1º Paulo José de Oliveira 7,00 APROVADO 
2º Brenda Dias Rodrigues 6,5 APROVADA 
3º Hercules de Paula Carvalho 6,25 APROVADO 

 
NÍVEL SUPERIOR EM: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CLASSIFICAÇÃO NOME NOTAS SITUAÇÃO 
1º Karla Guilherme Ribeiro 5,75 APROVADA 
2º Samuel Souza Barros 5,0 CLASSIFICADO 

 
NÍVEL SUPERIOR EM: RECURSOS HUMANOS 

1º Lucélia Cândida de Moraes 5,75 APROVADA 
 

NÍVEL SUPERIOR EM: ADMINISTRAÇÃO 
1º Fernanda Alves Curvelo  5,0 CLASSIFICADA 
2º Luana Santana Evangelista 5,0 CLASSIFICADA 
3º Leilane Kelin Krampe 5,0 CLASSIFICADA 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém no futuro possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico - DJE 
 
Alto Garças – MT, 02 de abril de 2018. 
 
 
 
LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 
SUPERIOR DA COMARCA DE ARENÁPOLIS 

 
EDITAL N. 06/2018 - DF 

  
AUTOS N.º 65281 
A Doutora Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de 
Arenápolis, no uso de suas atribuições legais e, na forma da lei, 
 
1- Torna Público o Gabarito Definitivo do teste seletivo para Recrutamento de Estagiário - Nível 
Superior, para o Fórum da Comarca de Arenápolis/MT, realizado no dia 18/03/2018,  abaixo 
relacionados: 

 
NÍVEL SUPERIOR - DIREITO NÍVEL SUPERIOR - OUTROS CURSOS 

1 C 1 C 
2 A 2 B 
3 C 3 D 
4 A 4 C 
5 D 5 A 
6 C 6 B 
7 B 7 C 
8 B 8 B 
9 A 9 D 
10 D 10 A 
11 C 11 C 
12 B 12 A 
13 D 13 C 
14 B 14 A 
15 B 15 D 
16 C 16 C 
17 B 17 B 
18 B 18 B 
19 D 19 A 
20 A 20 D 
21 D 21 C 
22 B 22 B 
23 C 23 D 
24 B 24 B 
25 C 25 B 
26 A 26 C 
27 A 27 B 
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28 B 28 B 
29 D 29 D 
30 A 30 A 
31 C 31 C 
32 B 32 A 
33 A 33 B 
34 C 34 D 
35 A 35 C 
36 D 36 B 
37 D 37 A 
38 C 38 C 
39 A 39 B 
40 B 40 D 

 
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 (Glória de Jesus Pereira Santana) Gestora Geral que digitei.  
 
Arenápolis-MT, 02 de abril de  2018. 
  
 
 
MARINA CARLOS FRANÇA 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 
PORTARIA Nº 13/2018-DF 
 
Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz  de Direito Substituto e Diretor do Foro da Comarca de 
Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado 
de Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
CONSIDERANDO a remoção dos servidores Natasha de Amorim Kulik, Oficiala de Justiça; 
matrícula 20703 e João Carlos da Silva Pereira, Oficial de Justiça, matrícula 27111; 
 
CONSIDERANDO a solicitação de permuta de Plantão Judiciário entre os servidores desta 
Comarca;  
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - ALTERAR a escala de Plantão Judiciário semanal e de final de semana,  nesta Comarca 
de Colniza, relativo período de 30 e 31 de março e 01 á 30 de abri de 2018. 
 

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 
 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 
01 á 06 
de abril 

Tatiana Mendes de 
Oliveira 

Técnica 
Judiciária 

(66) 98129-1668 
Ou  

(66) 99221-4245 

tatiana.oliveira@tjmt.jus.b
r 

07 á 13 
de abril 

Gustavo Teodoro 
de Souza 

Gestor 
Administrativo 

3 

(66) 98128-5589 
(66) 99221-4245 

gustavo.souza@tjmt.jus.br 

14 á 20 
de abril 

Vivian Paula 
Vieira  

 

Técnica 
Judiciária 

(65) 98129-1991 
Ou  

(66) 99221-4245 

vivian.vieira@tjmt.jus.br 

21 á 27 
de 

abril 

Edelvan Mezomo 
Maurer 

Técnico 
Judiciário 

(66) 98108-5984 
Ou  

(66) 99221-4245 

edelvan.mezomo@tjmt.jus
.br 

28 á 30 
de 

abril 

Mayara Adriano 
 

Gestora Geral 
de 1° 

Entrância 

(66) 98123-1802 
Ou  

(66) 99221-4245 

mayara.adriano@tjmt.jus.
br 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

 
DIA SERVIDOR 

(A) 
CARGO TELEFONE EMAIL 

30 e 31 de 
março  

Fernando Kreuz 
Dallagnol 

Oficial de 
Justiça 

(66) 98462-7550 fernando.dallagnol@tjmt.ju
s.br 
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01 á 06 
de abril 

Fernando Kreuz 
Dallagnol 

Oficial de 
Justiça 

(66) 98462-7550 fernando.dallagnol@tjmt.ju
s.br 

07 á 13 
de abril 

Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

14 á 20 
de abril 

Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

20 á 27 
de abril 

Fernando Kreuz 
Dallagnol 

Oficial de 
Justiça 

(66) 98462-7550 fernando.dallagnol@tjmt.ju
s.br 

28 á 30 
de abril 

Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

 
PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES  POLO X 

 
DIA JUIZ (A) 
01 de 
abril 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI – VARA ÚNICA DE COLNIZA 

07 e 08 
de abril 

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA – VARA ÚNICA DE 
COTRIGUAÇU 

14 e 15 
de abril 

RAFAEL DEPRA PANICHELA – VARA ÚNICA DE TABAPORÃ  

21 e 22 
de abril  

FABRICÍO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA -  1° VARA DE JUINA 

28,29 e 
30 de 
abril 

FABRICÍO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA -   1° VARA DE JUINA 

 
Art. 2º - O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos e feriados, bem 
como o plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 
 
§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente das sextas-feiras 
e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil 
subsequente.  
§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente forense do primeiro dia útil 
da semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil, sendo de atribuição dos 
Juízes de suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional. 
 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início 
do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário 
do Juiz Plantonista da Comarca. 
 
Art. 4° - Deverá  permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00,  nos sábados, domingos e 
feriados, o servidor escalado para o plantão judiciário. 
 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral, a 
Defensoria Pública, ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de 
Polícia, com ciência  pessoal aos servidores escalados. 

 
Colniza/MT, 29 de março  de 2018. 
 
RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
P O R T A R I A  N.º 12/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
 
CONSIDERANDO o teor da Sentença de Ref: 20, dos autos 813-77.2018.811.0078 - código 
108108, 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a escala de plantões do mês de ABRIL/2018 como abaixo relacionado: 
 
JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 
DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL 

DE 
JUSTIÇA 

27/03/18 (19h) 
a 
02/04/18 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida 
Rodrigues 
(2ª Vara Tangará da Serra) 

Ana Aparecida Cebalho 

Ítalo 
Rodrigues 
da Cunha 
Neto 

06/04/18 (19h) 
a 
09/04/18 (12h) 

Dra. Elza Yara R. Sales 
Sansão 
 (3ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

Bruna Chagas Bizelli 
(06/04 a 07/04) 
Marlene Staut Romera  
(08/04 a 09/04) 

Antônio 
dos Santos 

13/04/18 (19h) 
a 
16/04/18 (12h) 

Dr. Anderson Gomes 
Junqueira 
 (4ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

Élcio Alves 
 

Francisco 
José 
Medeiros 
Menezes 

20/04/18 (19h) 
a 
23/04/18 (12h) 
 

Dr. Marcos T. Agostinho 
Pires 
(5ª Vara Cível Tangará da 
Serra)  

Bruna Chagas Bizelli 
(20/04 a 21/04) 
Marlene Staut Romera  
(22/04 a 23/04) 

Ítalo 
Rodrigues 
da Cunha 
Neto 

27/04/18 (19h) 
a 
02/05/18 (12h) 

Dr. Francisco Ney Gaíva 
(1ª Vara Criminal Tangará da 
Serra)  

Remilson Fabio de 
Moraes 

Antônio 
dos Santos 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
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Sapezal, 03 de abril de 2018. 
 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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